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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 120 

26. 2. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XXIX седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 24. 2. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески,  доц. др Биљана Бојовић, 

проф. др Дејан Бојовић, др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, 

Милица Грбовић,  др Вера Дивац, проф. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 

Дугић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, др Сања 

Јанићевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан 

Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Емилија Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар 

Остојић, проф. др Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав 

Савовић, проф. др Милан Станковић,  проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: Небојша Ђусић, дипл. прав., Драгица Божиновски, дипл. 

економиста и  Далиборка Јовановић, економиста. 

* * *  

Седницом Наставно-научног већа председавао је декан Факултета, проф. др 

Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Предлог Комисије за писање Извештаја за избор професора емеритуса. 

3. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање редовни професор 

у Институту за хемију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање редовни 

професор у Институту за математику и информатику. 

5. Покретање поступка за избор наставника у звање редовни професор у Институту 

за биологију и екологију. 

6. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

7. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за математику и информатику. 

8. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за хемију. 

9. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

10. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент за 30% радног времена у 

Институту за математику и информатику. 
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11. Утврђивање предлога одлука о избору научних сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

12. Покретање поступка за избор научног сарадника. 

13. Разматрање Извештаја Комисије о избору истраживача-сарадника у Институту за 

математику и информатику. 

14. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије о оцени и 

одбрани докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

15. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за математику и информатику и Институту за хемију. 

16. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

биологију и екологију и Институту за хемију. 

17. Предлог рецензената за оцену рукописа на Катедри општеобразовних предмета. 

18. Одређивање листе потенцијалних ментора на докторским академским студијама 

за школску 2019/20. годину. 

19. Утврђивање предлога чланова комисија за пријемне испите. 

20. Поверавање наставе на Институту за математику и информатику. 

21. Предлог чланова Комисије за акредитацију заједничког студијског програма О. 

А. С. Инжењерство заштите животне средине. 

22. Разматрање Извештаја о раду Факултета за 2019. годину и Плана рада Факултета 

за 2020. годину 

23. Разматрање Финансијског извештаја Факултета за 2019. годину. 

24. Предлог члана Одбора за професионалну етику на Универзитету у Крагујевцу. 

25. Разно. 

I 

Записник под бројем 110 са XXVIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 12. 2. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

У оквиру ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: 

проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Милан Јоксовић, 

Небојша Ђусић, дипл. прав., проф. др Ненад Стевановић и проф. др Светислав Савовић. 

Након ове дискусије спровело се гласање где је било 15 гласова „ЗА“ и 10 

„УЗДРЖАНИХ“ гласова, тако да по овој тачки дневног реда није донета Одлука. 

III 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-90/6 од 6. 2. 2020. године у 

саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); др Зоран Матовић, редовни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Сања Гргурић 

Шипка, редовни професор; Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 
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област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 25. 12. 2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Биљане Петровић, ванредног професора у звање ванредни професор за ужу научну 

област Неорганска хемија  у Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

IV 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-120/18  од 

24.02.2020. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област 

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи у Институту за 

математику и информатику, Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет инжењерских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена информатика и 

рачунарско инжењерство (председник Комисије); датум избора у звање: 27. 5. 

2010; 

2. др Зоран Јовановић, редовни професор у пензији, Електротехнички факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Рачунарска техника и информатика; 

датум избора у звање: 25. 10. 2006; 

3. др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; датум избора у звање: 30. 11. 2017. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

V 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-120/1 од 13. 2. 2020. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

V-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу 

научну област Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију, Факултета. 
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VI 

На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор у 

пензији, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Алгологија, микологија и лихенологија (председник Комисије); др Јелена 

Вукојевић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; др Мирјана Стајић, редовни 

професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Алгологија 

и микологија, као и дописа Универзитета бр. ΙV-01-1047/6 од 21. 2. 2020. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Μаријана Косанић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Алгологија и микологија у Институту за биологију и екологију, Факултета, на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VII 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-120/24 од 24. 

2. 2020. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Алгебра и логика у Институту за математику и информатику, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт, САНУ, Београд; 

ужа научна област: Математичка логика; датум избора у звање: 19. 11. 2008; 

2. др Миодраг Рашковић, редовни професор у пензији, Математички институт, 

САНУ, Београд; ужа научна област: Математичка логика; датум избора у звање: 

16. 9. 1996; (председник комисије); 

3. др Александар Перовић, редовни професор, Саобраћајни факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Математика; датум избора у звање: 

15. 11. 2018. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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VIII 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-120/11 од 21.02.2020. године у 

саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник 

Комисије); др Зоран Ратковић, ванредни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; др Снежана Ђорђевић, 

ванредни професор; Медицински факултет Војномедицинске академије, Универзитет 

одбране у Београду; ужа научна област: Медицинска хемија, као и сагласности 

Института за хемију, Факултета, а по конкурсу расписаном дана 25.12.2019. године у 

листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Вере Дивац, доцента, научног сарадника у звање доцент за ужу научну област 

Органска хемија  у Институту за хемију, Факултета, па се ставља на увид јавности 30 

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IX 

У оквиру ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: 

проф. др Милан Јоксовић, проф. др Александар Остојић, проф. др Зоран Матовић, проф. 

др Милан Ковачевић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светлана Марковић, проф. др 

Срећко Трифуновић и проф. др Милан Станковић. Након ове дискусије, а  по захтеву 

Института за хемију, бр. 03-120/20 од 24. 2. 2020. године, а на основу члана 141 став 2 

Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 Статута Факултета, Наставно-

научно веће Факултета је већином гласова „ЗА“ донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 

Неорганска хемија у Институту за хемију, Факултета. 

X 

На основу члана 106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Ненад Стефановић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Информационе технологије и системи (председник Комисије); др Зорица Богдановић, 

ванредни професор; Факултет организационих наука, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Електронско пословање; др Ана Капларевић-Малишић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Програмирање, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/6 од 18. 2. 2020. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

X-1. Лана Миљковић, мастер информатичар, бира се у звање  асистент са 30% 

радног времена за ужу научну област Примењено рачунарство и Информационе 

технологије и системи у Институту за математику и информатику Факултета, на три 

године.   

XI 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Олгица Стефановић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Микробиологија (председник Комисије); др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, 

Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo 

инжењерство и Микробиологија хране; др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, 

Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: 

Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/8 од 18.02.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XI-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Мирјана Грујовић изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

* * *  

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Олгица Стефановић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Микробиологија (председник Комисије); др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, 

Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo 

инжењерство и Микробиологија хране; др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, 

Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: 

Биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/7 од 18.02.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Катарина Младеновић изабере у 

научно звање научни сарадник за научну област Биологија у Институту за биологију 

и екологију, Факултета, на пет година. 
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Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XII 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-120/9 од  20.02.2020. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

XII-1. Покреће се поступак за избор др Јелене Кошарић, у научно звање научни 

сарадник у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област  Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Јелене Кошарић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Снежана Д. Марковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија (председник Комисије);  

2. др Марко Живановић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија;  

3. др Татјана Митровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија. 

XIII 

На основу чланова 113 и 114 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 05-120/20 од 24.02.2020. године у саставу: др 

Ђурђица Такачи, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Новом Саду; ужа научна област: Математичка анализа и вероватноћа (председник 

Комисије); др Бранислав Поповић, ванредни професор у пензији, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Методика, 

историја и филозофија математике; др Слађана Димитријевић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка 

анализа са применама, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Александра 

Миленковића, асистента у звање истраживач-сарадник, за научну област Математика 

и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 
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XIV 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Владица 

Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, био-географија и заштита животне средине 

(председник Комисије), др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, 

ужа научна област: Хидро-биологија; др Ана Петровић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, био-

географија и заштита животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/9 од 20. 2. 2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Филогенија, филогеографија и конзервација врсте Astacus astacus (Decapoda, 

Astacidae) на подручју Балканског полуострва“ кандидата Симоне Ђуретановић и 

констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Докторску дисертацију из става 1. ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40. Закона о високом образовању и члана 

16. став 7. Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XV 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-120/19 од 

24.02.2020. . године у саставу: Академик др Градимир Миловановић, редовни 

професор у пензији, Математички институт САНУ; ужа научна област: Нумеричка 

анализа и теорија апроксимација; др Марија Станић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка 

анализа са применама (председник Комисије); др Дејан Бојовић, ванредни професор,  

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Математичка анализа са применама; др Бранислав Поповић, ванредни професор у 

пензији, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Методика, историја и филозофија математике; др Татјана Томовић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за математику и 

информатику, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XV-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Оцена грешке у стандардним квадратурама и 

квадратурама за Фуријеове коефицијенте Гаусовог типа“, кандидату Ради 

Мутавџић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

* * *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-120/12 од 

21.02.2020. године у саставу: др Милан Д. Јоксовић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија 

(председник Комисије); др Снежана Трифуновић, научни саветник, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; научна област: Хемија; др Ивана З. Матић, научни 

сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије, Београд; ужа научна област: 

Молекуларна биологија, као и сагласности Института за математику и информатику, 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза и биолошка активност деривата 1, 3, 4 -

тиадиазола изведених из фенолних киселина“, кандидату Катарини Јаковљевић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18. Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 
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XVI 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-120/10 од 

20.02.2020. године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Детерминанте геномске нестабилности у лимфоцитима периферне крви 

пацијенткиња са карциномом ендометријума“ и испуњености услова кандидата 

Александре Марковић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Оливера Милошевић Ђорђевић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција 

(предложени ментор); 

2. др Гордана Јоксић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке Винча у 

Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: Генетичка 

токсикологија; 

3. др Дарко Грујичић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Генетика и еволуција (председник Комисије). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

* * *  

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-120/14 од 21. 2. 2020. године и 

члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза, карактеризација и антимикробна активност полинуклеарних комплекса 

сребра(I) са ароматичним азот-донорским лигандима“ и испуњености услова 

кандидата Соње Ђурић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени ментор); 

2. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; дописни члан САНУ; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник Комисије); 

3. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; научна област: 

Биологија, ужа научна област: Молекуларна биологија; 
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4. др Зоран Д. Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

5. др Биљана Петровић, ванредни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVII 

На основу захтева  Катедре општеобразовних предмета бр. 06-120/2 од 

18.02.2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа : „TEST YOUR ENGLISH 

GRAMMAR (Level B1)“, аутора мр Љиљане Вукићевић-Ђорђевић и др Анице Глођовић 

у следећем саставу: 

1. др Ивана Трбојевић Милошевић, ванредни професор, Филолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Англистика – Енглески језик; 

2. др Ненад Томовић, ванредни професор, Филолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Англистика – Енглески језик; 

3. др Сандра Стефановић, доцент, Факултет инжењерских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик у инжењерству; 

4. др Борис Фуртула, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија. 

XVIII 

На основу дописа Института за биологију и екологију бр. 04-120/6 од 20. 2. 2020. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XVIII-1. Допуњава се листа ментора у научном звању, која је усвојена на седници 

Наставно-научног већа 23. 10. 2019. године ( одлука 540/XX-2) тако да на њој буде и др 

Драгана Шеклић, научни сарадник Института за технолошка истраживања 

Универзитета у Крагујевцу. 

XIX 

На основу достављених предлога  Института за биологију и екологију бр. 04-

120/7 од 20. 2. 2020. године, Института за физику бр. 02-120/3 од 19. 2. 2020. године,  

Института за хемију бр. 03-120/10 од 21. 2. 2020. године и Института за математику и 

информатику бр. 05-120/17 и  05-120/23 од 24. 2. 2020. године и 05-120/16 од 24. 2. 2020. 

године, а у вези са избором чланова комисије за спровођење конкурса за упис студената 

у прву годину основних академских, мастер академских и докторских студија за 

школску 2020/21. годину, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 
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О д л у к у 

XIX-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 

конкурса за упис студената у прву годину основних академских, мастер академских и 

докторских академских студија за школску 2020/2021. годину на Природно-

математичком факултету Универзитета у Крагујевцу и то у следећем саставу: 

Предлог комисија за спровођење конкурса за упис студената у прву годину 

основних академских основних студија за школску 2020/21. годину на Природно-

математичком факултету Универзитета у Крагујевцу 

1) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за 

хемију:  

1. др Андрија Ћирић, доцент, председник комисије,  

2. др Јелена Ђурђевић-Николић, доцент, члан,  

3. др Биљана Глишић, доцент, члан. 

2) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за 

физику:  

1. др Ненад Стевановић, ванредни професор, председник Комисије, 

2. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

3) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне 

академске студије екологије у Институту за биологију и екологију:  

1. др Дарко Грујичић, доцент, председник Комисије, 

2. др Снежана Бранковић, доцент, члан, 

3. др Тања Тракић, доцент, члан. 

4) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне 

академске студије информатике у Институту за математику и информатику:  

1. др Бојана Боровићанин, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Сузана Алексић, доцент, члан, 

3. Теодора Трифуновић, асистент, члан. 

Предлог комисија за спровођење конкурса за упис студената у прву годину 

мастер академских студија за школску 2020/21. годину на Природно-математичком 

факултету Универзитета у Крагујевцу 

1) Комисија за упис на мастер академске студије хемије у Институту за 

хемију: 

1. др Славко Раденковић, ванредни професор, председник комисије  

2. др Верица Јевтић, ванредни професор, члан, 

3. др Милан Младеновић, ванредни професор, члан. 
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2) Комисија за упис на мастер академске студије физике у Институту за 

физику:  

1. др Ненад Стевановић, ванредни професор, председник Комисије, 

2. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

3. др Саша Симић, доцент, члан. 

3) Комисија за упис на мастер академске студије биологије, мастер 

академске студије биологије-молекуларна биологија и мастер академске студије 

екологије у Институту за биологију и екологију:  

1. др Марина Топузовић, ванредни професор, председник Комисије, 

2. др Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор, члан, 

3. др Ивана Радојевић, доцент, члан. 

4) Комисија за упис на мастер академске студије математике у Институту за 

математику и информатику:  

1. др Марија Станић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Емилија Нешовић, ванредни професор, члан, 

3. др Ненад Стојановић, доцент, члан. 

5) Комисија за упис на мастер академске студије информатике у Институту 

за математику и информатику:  

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, члан, 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 

Предлог комисија за спровођење конкурса за упис студената у прву годину 

докторских академских студија за школску 2020/21. годину на Природно-

математичком факултету Универзитета у Крагујевцу 

1) Комисија за упис на докторске академске студије хемије у Институту за 

хемију: 

1. др Светлана Марковић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Зорица Петровић, редовни професор, члан, 

3. др Зоран Матовић, редовни професор, члан. 

2) Комисија за упис на докторске академске студије физике у Институту за 

физику: 

1. др Иван Живић, редовни професор, члан, председник Комисије, 

2. др Мирољуб Дугић, редовни професор, члан, 

3. др Милан Ковачевић, редовни професор, члан, 

4. др Ненад Стевановић, ванредни професор, члан, 

5. др Виолета Петровић, ванредни професор, члан, 

6. др Саша Симић, доцент, члан, 

7. др Владимир Марковић, члан. 



14 

3) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институту 

за биологију и екологију: 

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, председник Комисије, 

2. др Бранка Огњановић, редовни професор, члан, 

3. др Снежана Симић, редовни професор, члан. 

4) Комисија за упис на докторске академске студије математике у Институту 

за математику и информатику:  

1. др Марија Станић, редовни професор, председник комисије, 

2. др Емилија Нешовић, ванредни професор, члан, 

3. др Ненад Стојановић, доцент, члан. 

5) Комисија за упис на докторске академске студије рачунарске науке у 

Институту за математику и информатику:  

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, председник комисије, 

2. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, члан, 

3. др Вишња Симић, доцент, члан. 

XX 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-120/21 од 24. 

2. 2020. и 05-120/22 од 24. 2. 2020. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

XX-1. Предлаже се да се у летњем семестру школске 2019/2020. повери настава 

следећим наставницима: 

• Доц. др Мирјани Павловић поверава се настава на предмету Одабрана поглавља 

елементарне математике на ОАС Информатике 

•  проф. др Марији Станић почевши од 1. 4. 2020. године, поверава се настава на 

предметима:  

1. Нумеричка математика и симболичко програмирање на ОАС Информатике, 

2. Нумеричка анализа 2 на МАС Математике. 

•  доц. др Ани Капларевић-Малишић, почевши од 1. 4. 2020. године, поверава се 

настава на предмету Образовни софтвер на ОАС Информатике. 

XX-2. Предлаже се да се у летњем семестру школске 2019/2020. и то почевши од 

1. 4. 2020. повери одржавање испита следећим наставницима: 

• доц. др Слађани Димитријевић поверава се испитивање студената на предмету 

Образовни софтвер на ОАС Математике; 

• доц. др Сузани Алексић,  поверава се испитивање студената на предмету Увод у 

анализу и алгебру на ОАС Математике. 
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XXI 

По захтеву Факултета инжењерских наука бр. 01-120/15 од 21. 2. 2020. године,  

Института за физику бр. 02-120/5 од 20. 2. 2020. године, Института за хемију бр. 03-

120/13 од 20. 2. 2020. године, Института за математику и информатику бр. 05-120/25 од 

24. 2. 2020. године и Института за биологију и екологију бр. 04-120/8 од 20. 2. 2020. 

године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXI-1. Формира се Комисија за припрему материјала за акредитацију студијског 

програма основних академских студија Инжењерство заштите животне средине на 

Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у следећем саставу: 

1. др Блажа Стојановић, ванредни професор, Председник Комисије, 

2. др Душан Гордић, редовни професор, 

3. др Горан Бошковић, доцент, 

4. др Данијела Милорадовић, ванредни професор, 

5. др Данијела Тадић, редовни професор, 

6. др Александар Остојић, ванредни професор, продекан за наставу, 

7. др Снежана Симић, редовни професор, Институт за биологију и екологију, 

8. др Ненад Стевановић, ванредни професор, Институт за физику, 

9. др Јована Богојески, доцент, Институт за хемију, 

10. др Ненад Стојановић, доцент, Институт за математику и информатику. 

XXII 

На основу Извештаја Декана Факултета бр. 01-120/27 од 26.02.2020. године, а на 

основу члана 63 став 4 Закона о високом образовању и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XXII-1. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2019. годину. 

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Факултета из става 1 и налази се у 

прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

* * *  

На основу Плана рада Декана Факултета бр. 01-120/28 од 26.02.2020. године, а на 

основу члана 63 став 4 Закона о високом образовању и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  
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О д л у к у 

XXII-2. Усваја се План рада Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу за 2020. годину. 

Саставни део ове одлуке је План рада Факултета из става 1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

XXIII 

На основу Финансијског извештаја Декана Факултета бр. 01-120/26 од 25. 2. 2020. 

године, а на основу члана 63 став 4 Закона о високом образовању и члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

XXIII-1. Усваја се Финансијски извештај Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2019. годину. 

Саставни део ове одлуке је Финансијски извештај ПМФ-а за 2019. годину из става 

1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

XXIV 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. X-171 од 24. 2. 2020. године и 

члана 4. Правилника о раду одбора за професионалну етику Универзитета у Крагујевцу,  

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXIV-1. Предлаже се Сенату Универзитета у Крагујевцу, др Снежана Симић, 

редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу за члана Одбора за 

професионалну етику.  

XXV 

Под тачком разно није било никакве дискусије. 

* * *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 6 минут. 

* * *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


