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К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

Са LI седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултет а у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 26.05.2021. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 26 

чланова већа и то: доц. др Биљана Бојовић, проф. др Бојана Боровићанин, мр Љиљана 

Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др 

Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Сања Јанићевић, проф. 

др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Светлана 

Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар 

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

Петровић, проф. др Светисав Савовић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан Станковић, 

др Драгана Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан Стојановић и Теодора 

Трифуновић. 

 

Седници су са малим закашњењем приступили др Драгана Јаковљевић, проф. др 

Драгана Крстић, проф. др Емилија Нешовић и проф. др Марина Топузовић, па је седници у 

даљем раду присуствовало укупно 30 чланова. 

 

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

иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник, Самостални 

стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, дипл. правник. 

 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавала је проф. др Марија 

Станић, Декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Доношење одлуке по извештају комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за математику и информатику. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор два наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

4. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

5. Утврђивање предлога одлука за избор наставника страног језика у звање предавач на 

Катедри општеобразовних предмета. 

6. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

8. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у Институту 

за биологију и екологију. 

9. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију. 
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10. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и екологију. 

11. Поверавање наставе у Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

12. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за физику. 

13. Усвајање листе ментора за потребе акредитације ДАС Математика и ДАС Рачунарске 

науке. 

14. Усвајање листа ментора који су учествовали у реализацији стручне праксе у школама. 

15. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 240 са L седнице Наставно-научног већа у текућем мандатном 

периоду, одржане дана 12.05.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 и 

члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 

односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и Извештаја 

комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима у саставу: др Татјана 

Давидовић, научни саветник, Математички институт САНУ; ужа научна област: 

Рачунарство, датум избора: 26.4.2018. године, др Зоран Станић, ванредни професор, 

Универзитет у Београду, Математички факултет; ужа научна област: Нумеричка математика 

и оптимизација, датум избора: 15.2.2020. године и др Бојана Боровићанин, ванредни 

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

Дискретна математика, датум избора: 13.11.2019. (председник Комисије), као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-147/6 од 16.04.2021. године, констатујући да у року од 15 дана док 

је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета на седници 

одржаној 26. 05. 2021. године донело је следећу  

О д л у к у 

 

II-1. Прихвата се Извештај комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима и утврђује предлог одлуке да се др Мирко Леповић, ванредни професор, 

изабере у звање ванредни професор за научну област: Математика, ужу научну област: 

Дискретна математика у Институту за математику и информатику Факултета, на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

III 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 и 

члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 

односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и Извештаја 

комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Природно-математичког 

факултета у саставу: др Бобан Стојановић, редовни професор, Природно-математички 
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факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи, датум избора у звање: 24.09.2020. 

(председник Комисије), др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке, датум избора у 

звање: 11.12.2012 и др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област:  Рачунарске комуникације, датум 

избора у звање:  14.06.2017. године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-227/6 од 

17.05.2021. године, констатујући да у року од 15 дана док је био на увиду јавности није било 

приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III-1. Прихвата се Извештај комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима и утврђује предлог одлуке да се др Ана Капларевић Малишић, доцент 

изабере у звање доцент за научну област Рачунарске науке, ужу научну област 

Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику Факултета, на пет 

година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

* * * * 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 и 

члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 

односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и Извештаја 

комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Природно-математичког 

факултета у саставу: др Бобан Стојановић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи, датум избора у звање: 24.09.2020. (председник 

Комисије), др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке, датум избора у звање: 

11.12.2012 и др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област:  Рачунарске комуникације, датум избора у 

звање:  14.06.2017. године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-227/6 од 17.05.2021. године, 

констатујући да у року од 15 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III-2. Прихвата се Извештај комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима и утврђује предлог одлуке да се др Вишња Симић, доцент изабере у звање 

доцент за научну област Рачунарске науке, ужу научну област Методологије рачунарства у 

Институту за математику и информатику Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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IV 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 и 

члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 

односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и Извештаја 

комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Природно-математичког 

факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички 

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

Комисије); датум избора у звање: 26. 9. 2013. године, др Биљана Петровић, редовни 

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

Неорганска хемија; датум избора у звање: 25.06.2020. године и др Тања Солдатовић, 

ванредни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Неорганска 

хемија; датум избора у звање: 22.12.2020. година, као и дописа Универзитета бр. IV-01-

310/6 од 25.05.2021. године, констатујући да у року од 15 дана док је био на увиду јавности 

није било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-1. Прихвата се Извештај комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима и утврђује предлог одлуке да се др Јована Богојески, доцент изабере у звање 

доцент за научну област Хемија, ужу научну област Неорганска хемија у Институту за 

хемију Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

* * * * 

 

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 и 

члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 

односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и Извештаја 

комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Природно-математичког 

факултета у саставу: др Милан Младеновић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; (председник 

Комисије); датум избора у звање: 11.09.2019. године, др Владимир Бешкоски, ванредни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија; 

датум избора у звање: 05.07.2017. године и др Ненад Вуковић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; датум избора 

у звање: 23.01.2019. година, као и дописа Универзитета бр. IV-01-311/6 од 25.05.2021. 

године, констатујући да у року од 15 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-2. Прихвата се Извештај комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима и утврђује предлог одлуке да се др Владимир Михаиловић, доцент изабере у 

звање доцент за научну област Хемија, ужу научну област Биохемија у Институту за хемију 

Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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V 

  

На основу члана 145 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 21 став 3 и 4 и 

члана 22 став 1 тачка 1) Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 

односа наставника Универзитета у Крагујевцу, члана 99 Статута Факултета и Извештаја 

комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима Природно-математичког 

факултета у саставу: др Аница Глођовић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик (председник 

Комисије); датум избора: 10. 2.2021. године, др Надежда Стојковић, ванредни професор, 

Електронски факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Друштвене науке и 

хуманистика; датум избора: 19. 4. 2016. године и др Сандра Стефановић, доцент, Факултет 

инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик у 

инжењерству; датум избора: 13. 9. 2017.године, као и дописа Универзитета бр. IV-02-229/8 

од 26.05.2021. године, констатујући да у року од 15 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-1. Прихвата се Извештај комисије за припрему извештаја о пријављеним 

кандидатима стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се мр Љиљана Вукићевић 

Ђорђевић, предавач, изабере у звање предавач за ужу научну област Енглески језик на 

Катедри општеобразовних предмета Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

VI 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор. 

Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област. Радијациона физика 

(председник Комисије), др Софија Форкапић, виши научни сарадник, Универзитет у 

Новом Саду, Природно-математички факултет; научна област: Физика, др Биљана 

Миленковић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Физика и др Ненад Стевановић, ванредни 

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

Радијациона физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/37 од 24.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VI-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Јелена Стајић, научни сарадник, изабере 

у научно звање виши научни сарадник за научну област Физика, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити надлежном 

Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на даљи поступак. 
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VII 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Верица В. Јевтић, ванредни професор; 

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

Неорганска хемија (председник Комисије), др Едина Авдовић, научни сарадник, 

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

др Јелена Пољаревић, доцент, Универзитет у Београду, Хемијски факултет; ужа научна 

област: Општа и неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/36 од 24.05.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

VII-1. Сандра Јовичић Милић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, на четири 

године. 

 

 

VIII 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 04-260/1 од 19.05.2021. 

годинеу саставу: др Гордана Субаков Симић, ванредни професор, Универзитет у 

Београду, Биолошки факултет; ужа научна област: Алгологија и микологија (председник 

Комисије), др Александар Остојић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине и др Драгана Предојевић, доцент, Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; ужа научна област: Алгологија и микологија, као и сагласности Института за 

биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Утицај промена еколошких фактора на састав и динамику 

фитопланктонских цијанобактерија (Cyanobacteria) у малим акумулацијама“, 

кандидата Невене Ђорђевић, асистента. 

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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IX 

 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о пријави, 

изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта 

Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института за биологију и екологију бр. 04-260/5  

од 20.05.2021. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Карактеризација биофилмова и процена њихове 

ефикасности у уклањању полутаната у биолошком третману отпадних вода“, 

кандидата Сандре Грујић, студента ДАС Биологија (ментор докторске дисертације др 

Александар Остојић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет, УДК: 579.66:502/504(497.11)(043.3); 628.315.23(497.11)(043.3)), у 

следећем саставу:  

1. др Ивана Теодоровић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет, ужа научна област: Заштита животне средине; 

2. др Ивана Радојевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет, ужа научна област: Микробиологија (председник Комисије); 

3. др Ђурђа Керкез, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет, ужа научна област: Заштита животне средине. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

 

 

 

X 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-260/2. од 19. 05. 2021. 

године у саставу: др Тања Тракић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине (предложени ментор), др Мирјана Стојановић Петровић, редовни професор, 

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

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије) и др Небојша Живић, 

редовни професор, Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет у Косовској 

Митровици; ужа научна област: Зоологија, као и сагласности Института за математику и 

биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Таксономија, 

диверзитет и дистрибуција кишних глиста (Oligochaeta: Lumbricidae) Косова и 

Метохије“ за израду докторске дисертације кандидату Слободанки Радосављевић, 

студенту ДАС Биологија. 

 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доцент др Тања 

Тракић. 
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Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај стручне 

комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској верзији на 

званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања извештаја комисије 

на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности обавести надлежне 

органе Универзитета у Крагујевцу одмах, а најкасније у року 3 дана. 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана упути 

писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима Универзитета у 

Крагујевцу. 

 

 

XI 

 

На основу захтева Института хемију бр. 03-260/3 од 20.05.2021. године, а на основу 

члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Одређује се да ће наставу у летњем семестру у школској 2020/2021. години у 

Институту за хемију Факултета, због здравственог стања проф. др Бориса Фуртуле, држати 

следећи наставници: 

 

Х104 Обрада резултата мерења И Славко Раденковић 

Х105 Хемијска теорија графова И Светлана Марковић 

Х141 Филозофија и историја хемије И Јелена Ђурђевић Николић 

Х142 Математичке методе у хемији И Славко Раденковић 

Х223 Хемоинформатика O Светлана Марковић 

Х224 Питон у хемији O Славко Раденковић 

Х219 Хемометрија И Светлана Марковић 

Х221 Мултимедија у настави хемије И Јелена Ђурђевић Николић 

ХД017 Хемоинформатика И Светлана Марковић 

 

* * * * 

 

На основу захтева Института биологију и екологију бр. 04-260/6 од 20.05.2021. 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-2. Одређује се да се испитне обавезе из предмета Основи биоинформатике и 

биостатистике (БМБ202) на МАС Биологија, МАС Екологија и МАС Биологија-

молекуларна биологија, за период до почетка школске 2021/2022. године у Институту за 
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биологију и екологију Факултета, због здравственог стања проф. др Бориса Фуртуле, 

поверавају доц. др Ивани Радојевић. 

 

 

XII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за физику у саставу: др Мирољуб 

Дугић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; 

научна област Физика; ужа научна област Квантна физика и др Владимир Ристић, редовни 

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

област Физика; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика, као и 

сагласности Института за физику бр. 02-260/4 од 20.05.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом „Збирка задатака из 

Математичке физике 1: Линеарни векторски простори“ аутора др Мирка Радуловића, 

доцента проследи у даљу процедуру ради штампања. 

 

 

 

XIII 

 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-260/8 od 

26.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIII-1. Одређујe се листа ментора на ДАС Математика и ДАС Рачунарске науке који 

испуњавају услове за менторе на докторским академским студијама на Природно-

математичком факултету Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину и то:  

 

 

Списак ментора на Студијском програму докторских академских студија у Институту за 

математику и информатику у процесу акредитације за стицање научног назива доктор 

наука – математичке науке  

 

1. Др Градимир Миловановић, редовни члан САНУ 

2. Др Марија Станић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 

3.  Др Емилија Нешовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 

4.  Др Радосав Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 

5. Др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета у Београду 

6. Др Ненад Теофанов, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду 

7. Др Драган Ђурчић, редовни професор ФТН у Чачку 

8. Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 
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9.  Др Бојана Боровићанин, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 

10. Др Сузана Алексић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 

11. Др Слађана Димитријевић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 

12. Др Татјана Томовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 

 

Списак ментора на Студијском програму докторских академских студија у Институту за 

математику и информатику у процесу акредитације за стицање научног назива доктор 

наука – рачунарске науке 

 

1. Др Бобан Стојановић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу 

2. Др Зоран Огњановић, научни саветник Математичког института САНУ 

3. Др Милош Ивановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу 

4. Др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 

5. Др Вишња Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу 

 

 

 

XIV 

 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-260/7 од 

24.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Усваја се листа ментора који су ангажовани у реализацији стручне праксе у 

школама студената у Институту за математику и информатику у оквиру предмета Стручна 

пракса (IV година ОАС Математике) и Стручна пракса у школи 1 (II година ОАС 

Математике) у школској 2020/2021 години, и то: 

1. Маја Анђелић, ОШ „Радоје Домановићˮ 

2. Дејан Кнежевић, ОШ „Станислав Сремчевић” 

3. Сања Милојевић, ОШ „Станислав Сремчевић” 

4. Тања Богдановић, ОШ „Станислав Сремчевић” 

5. Гордана Стевановић, ОШ „Вук Стефановић Караџић” 

6. Јасмина Ђорђевић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић” 

7. Јасна Танасковић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић” 

8. Зоран Симовић, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић” 

9. Гордана Милојевић, ОШ „Живадинка Дивац” 

10. Ружица Милојевић, ОШ „Живадинка Дивац” 

11. Наташа Станковић, ОШ „Драгиша Михаиловић” 

12. Зорица Станковић, ОШ „Мома  Станојловић” 

13. Мирјана Анђелковић Вранић, ОШ „Мома Станојловић” 

14. Јелена Живанић, ОШ „Мома  Станојловић” 

15. Драгана Тврдишић, ОШ „21. октобар” 

16. Јелена Дамљановић, ОШ „21. октобар” 
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17. Драгана Савић, ОШ „21. октобар” 

18. Стевка Соколовић, ОШ „Светозар Марковићˮ 

19. Марија Рафајловић Стојковић, ОШ „III крагујевачки батаљонˮ 

20. Томислав Јововић, ОШ „III крагујевачки батаљонˮ 

21. Вања Милутиновић, ОШ „Станислав Сремчевић” 

22. Јелена Лешњак, ОШ „Јован Поповићˮ 

23. Маја Вуловић, Прва Крагујевачка гимназија 

24. Јасмина Мицић, Прва Крагујевачка гимназија 

25. Јелена Миливојевић, Прва Крагујевачка гимназија 

26. Љубица Мудрић Станишковски, Прва Крагујевачка гимназија 

27. Ана Станковић, Прва Крагујевачка гимназија 

28. Јелена Банковић – Гајић, Прва Крагујевачка гимназија 

29. Марија Ивановић, Прва техничка школа 

30. Ивана Степановић, Прва техничка школа 

31. Вера Лазић, Прва техничка школа 

32. Весна Митровић, Прва техничка школа 

33. Снежана Јовановић, Прва техничка школа 

34. Марина Николић, Прва техничка школа. 

 

 

XV 

 

 У оквиру тачке разно Декан Факултета је упознао чланове Наставно-научног већа да 

је Студентски парламент на седници, која је одржана дана 14.5.2021. године, изабрао 

представнике студената за чланове Наставно-научног већа: 

1. Никола Милановић, студент прве године ОАС, Институт за математику и 

информатику, 

2. Исидора Арсић, студент друге године ОАС, Институт за математику и 

информатику, 

3. Жељко Цимбаљевић, студент прве године ДАС, Институт за физику, 

4. Јана Ђурђевић, студент друге године ОАС, Институт за математику и 

информатику, 

5. Ивана Матовић, студент друге године ОАС, Институт за биологију и екологију, 

6. Милица Ашанин, студент друге године ОАС, Институт за хемију. 

 

 Такође, чланови Наставно-научног већа  су упознати да је због поднете оставке 

претходног Студента продекана, Студентски парламент достављио два предлога за 

функцију Студента продекана, и да ће одлуком Декана Факултета бити именован Алекса 

Ђурђевић, студент четврте године ОАС у Институту за физику Факултета. 

  

 Декан Факултета, проф. др Марија Станић је упознала чланове Наставно-научног 

већа да су у претходном периоду додељене две награде и то: 

 - Драгутину Остојићу, награда института САНУ за најбољи мастер рад и 

 - проф. др Светлани Марковић, награда Универзитета у Крагујевцу за 

научноистраживачки рад за поље природно-математичких наука. 

  






