
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 70 

27. 1. 2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 27.01.2021. године, 

са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку 

отварања 28 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. 

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

др Слађана Димитријевић, Теодора Трифуновић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др 

Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, др Сања Јанићевић, проф. др Верица Јевтић, проф. 

др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Светлана Марковић, проф. др 

Матовић Зоран, проф. др Емилија Нешовић, 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 и проф. др Марина 

Топузовић. 

Седници је са малим закашњењем приступио проф. др Владица Симић, па је 

седници у даљем раду присуствовало укупно 29 чланова. 

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

сопственој иницијативи: Секретар Факултета, Небојша Ђусић, дипл. правник и 

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. Избор члана Већа за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за математику и информатику. 

4. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор на 

Катедри општеобразовних предмета. 

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

професор у Институту за математику и информатику. 

6. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 
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7. Покретање поступака за избор два наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

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

9. Покретање поступка за избор наставника у звање предавач на Катедри 

општеобразовних предмета. 

10. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за биологију и екологију. 

11. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 

12. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент за 60% радног времена у 

Институту за математику и информатику. 

13. Доношење одлука о избору два сарадника у звање сарадник у настави у 

Институту за математику и информатику. 

14. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника. 

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

16. Покретање поступака и избор истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију. 

17. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија о оцени и 

одбрани дoкторских дисертација у Институту за биологију и екологију и 

Институту за хемију. 

18. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за физику. 

19. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију. 

20. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости тема докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за хемију и Институту за биологију и 

екологију. 

21. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију. 

22. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

23. Усвајање плана Самовредновања студијског програма основних академских 

студија Инжењерство заштите животне средине. 

24. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за хемију. 

25. Избор чланова Првостепене комисије за дисциплинску одговорност студената 

Факултета. 

26. Разматрање Извештаја о раду Факултета за 2020. годину и Плана рада Факултета 

за 2021. годину. 

27. Разматрање Плана научних скупова Факултета за 2021. годину.  

28. Разматрање Приоритета у области организовања научних скупова у 2021. години. 

29. Разно. 
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I 

Записник под бројем 620 са XLIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 23.12.2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

Избором проф. др Марије Станић за Декана Факултета престало је њено чланство 

у Већу за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу, па је у складу са 

дописом Универзитета у Крагујевцу број I-01-859/2 од 20.10.2020. године потребно да 

Факултет изабере, односно предложи кандидат за члана Већа за природно-математичке 

науке Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Др Емилија Нешовић, редовни професор у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета, предлаже се за члана Већа за 

природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу . 

III 

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

математичког факултета у саставу: др Зоран Огњановић, научни саветник, 

Математички институт, САНУ, Београд; ужа научна област: Математичка логика, др 

Миодраг Рашковић, редовни професор у пензији, Математички институт, САНУ, 

Београд; ужа научна област: Математичка логика (председник Kомисије) и др 

Александар Перовић, редовни професор, Саобраћајни факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Математика, као и дописа Универзитета бр. III-01-896/6 

од 11.01.2021. 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 стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др  

Радосав Ђорђевић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за научну 

област: Математика, ужу научну област: Алгебра и логика у Институту за математику и 

информатику Факултета, на неодређено време.  

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

математичког факултета у саставу: др Предраг Новаков, редовни професор, 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Англистика; др 

Мирјана Мишковић-Луковић, редовни професор, Филолошко-уметнички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик и лингвистика; др Весна 

Богдановић, ванредни професор, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду; ужа научна област: Англистика и језик струке, као и дописа Универзитета бр. IV-

02-775/9 од 11.01.2021. године, констатујући да у року од 15 дана док је био на увиду 
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јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу  

О д л у к у 

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

Аница Глођовић, доцент, изабере у звање ванредни професор 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.   

V 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-70/2 од 

20.01.2021. 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 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за научну област: 

Математика, ужу научну област: Дискретна математика у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у 

следећем саставу:  

1. др Татјана Давидовић, научни саветник, Математички институт САНУ; ужа 

научна област: Рачунарство, датум избора: 26. 4. 2018.  

2. др Зоран Станић, ванредни професор, Математички факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Нумеричка математика и оптимизација, датум 

избора: 15. 2. 2020.  

3. др Бојана Боровићанин, ванредни професор,  Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Дискретна математика, датум 

избора: 13. 11. 2019. (председник Комисије). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

VI 

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

математичког факултета у саставу: др Иван Милентијевић, редовни 

професор, Електронски факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарство 

и информатика (председник Комисије), др Бобан Стојановић, редовни професор, 

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

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи и др Вишња Симић, 

доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна 

област: Вештачка интелигенција, као и дописа Универзитета бр. IV-04-930/6 од 

21.01.2021. 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  
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О д л у к у 

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

Бранко Арсић, изабере у звање доцент, за научну област: Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужу научну област: Примењено рачунарство 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. 

VII 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-70/3 од 20.01.2021. 

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 

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

о објављивању конкурса за избор два наставника у звање доцент за научну област: 

Рачунарске науке, ужу научну област: Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику Факултета. 

VIII 

По захтеву Института за хемију бр. 03-70/10 од 22. 1. 2021. 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 

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

о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент, за научну област: 

Хемија, ужу научну област: Настава хемије у Институту за хемију Факултета. 

IX 

По захтеву Катедре општеобразовних предмета бр. 04-70/19 од 25.01.2021. 

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 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање предавач за ужу научну 

област: Енглески језик на Катедри општеобразовних предмета Факултета. 

X 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-70/6 од 20.01.2021. године, 

а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу  
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О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом, за 

научну област: Биологија, ужу научну област: Физиологија биљака у Институту за 

биологију и екологију Факултета. 

XI 

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

математичког факултета у саставу: др Данијела А. Костић, редовни професор, 

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

Органска хемија и биохемија (председник Комисије); др Владимир Бешкоски, 

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

Биохемија; др Милан Младеновић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија, као и сагласности 

Института за хемију Факултета, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/56 од 28.12.2020. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XI-1. др Невена Томашевић, асистент бира се у звање асистент за научну област: 

Хемија, ужу научну област: Биохемија у Институту за хемију Факултета, на три године.  

XII 

На основу члана 106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 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 (председник 

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

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке и 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. 25/10 од 25.01.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XII-1. Даница Продановић, мастер информатичар, бира се у звање  асистент са 

60% од пуног радног времена, за научну област: Рачунарске науке, ужу научну област: 

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

године. 

XIII 

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

математичког факултета у саставу: др Милош Ивановић, ванредни професор, 

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

Рачунарске комуникације (председник Комисије), др Милан Тасић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: 
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Рачунарске науке и др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/11 од 

25.01.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XIII-1. Андреја Живић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави за научну област: Рачунарске науке, ужу научну област: Методологије 

рачунарства у Институту за математику и информатику Факултета,  на годину дана. 

* * *  

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

математичког факултета у саставу: др Милош Ивановић, ванредни професор, 

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

Рачунарске комуникације (председник Комисије), др Милан Тасић, редовни 

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

Рачунарске науке и др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/12 од 

25.01.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XIII-2. Никола Бачанин, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави за научну област: Рачунарске науке, ужу научну област: Методологије 

рачунарства у Институту за математику и информатику Факултета,  на годину дана. 

XIV 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Бранка Огњановић, редовни 

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

област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

Комисије), др Сања Матић, виши научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија и др Данијела 

Максимовић-Иванић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић", Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Биологија канцера, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/1 од 11.01.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XIV-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Марка Живановић, научни 

сарадник, изабере у научно звање виши научни сарадник за научну област: Биологија, 

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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XV 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Борис Фуртула, ванредни професор, 

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

Физичка хемија (председник Комисије); др Светлана Марковић, редовни професор, 

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

Физичка хемија; др Биљана Арсић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и Биохемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/55 од 

28.12.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XV-1. Изудин Реџеповић, истраживач-приправник бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област: Хемија у Институту за хемију Факултета, на четири године. 

XVI 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-70/5 од 20.01.2021. године, 

а на основу члана 78 став 2 и члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 

113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

XVI-1. Покреће се поступак избор Јелене Терзић, мастер еколога и студента 

докторских академских студија биологије, у истраживачко звање истраживач-

приправник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Биoлогија. 

На основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

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

О д л у к у 

XVI-2. Јелена Терзић, мастер еколога и студент докторских академских студија 

биологије, бира се у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

за научну област: Биологија, на три године. 

* * *  

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-70/4 од 20. 1. 2021. године, 

а на основу члана 78 став 2 и члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 

113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

XVI-3. Покреће се поступак за избор Марине Станковић, мастер биолога и 

студента докторских академских студија биологије, у истраживачко звање истраживач-

приправник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Биологија. 
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* * *  

На основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

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

О д л у к у 

XVI-4. Марина Станковић, мастер биолог и студент докторских академских 

студија биологије, бира се у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту 

за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

за научну област: Биoлогија, на три године. 

XVII 

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

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

Марић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Морфологија, систематика и филогенија животиња (председник Комисије), др 

Александра Милошковић, научни сарадник, Институт за информационе технологије, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија и др Милица Стојковић-

Пиперац, доцент, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу; ужа научна 

област: Екологија и заштита животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/6 од 18.01.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Могућност конзервације фрагментисаних популација риба на примеру поточне 

мрене (Barbus balcanicus KotlÍk, Tsigenopoulos. Ráb & Berrebi, 2002)“ кандидата 

Наташе М. Којадиновић, истраживача-сарадника и констатује да у року од 30 дана од 

дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби.  

Докторска дисертација из става 1 ове одлуке трајно се доставља 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.  

* * *  

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

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

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

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије), др Данијела 

Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у Косовској 

Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемија 

и др  Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-
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информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/7 од 25.01.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XVII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„N,N'-циклични азометинимини као прекурсори у синтези нових деривата 

пиразолопиразолона“, кандидата Јоване П. Бугариновић, истраживача-сарадника и 

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

примедби.  

Докторска дисертација из става 1 ове одлуке трајно се доставља 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.  

* * *  

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

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

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

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије), др Данијела 

Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у Косовској 

Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемија 

и др  Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/9 

од 25.01.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XVII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Синтеза нових деривата пиролидина [3+2] циклоадиционим реакцијама 

Мајклових акцептора“, кандидата Марка С. Пешића, истраживача-сарадника и 

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

примедби.  

Докторска дисертација из става 1 ове одлуке трајно се доставља 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.  

* * *  
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На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

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

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије), др 

Бранимир Јованчићевић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Примењена хемија, др Ратомир Јелић, редовни професор, 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Неорганска хемија, др Матија Златар, виши научни сарадник, Институт за хемију, 

технологију и металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија и др Биљана 

Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/8 од 25.01.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XVII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Структурна, теоријска и биолошка испитивања комплекса рутенијума(II) са 

дериватима имидазола и изотиазола“, кандидата Маје Б. Ђукић, истраживача-

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

никаквих примедби.  

Докторска дисертација из става 1 ове одлуке трајно се доставља 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.  

XVIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-625/1 од 

21.12.2020. године у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику 

у Београду; ужа научна област: Оптика (председник Комисије), др Светислав 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Субатомска физика; и др Ана Симовић, научни 

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

Физика, као и сагласности Института за физику, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу  

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Моделовање фотонско кристалних оптичких влакана са 

W индексом преламања“, кандидата Љубице Кузмановић, 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 



12 

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. 

XIX 

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 хемију бр. 03-70/12 од 

22.01.2021. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Примена природних минерала као сензора за 

електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини”, 

кандидата Јеленe М. Степановић, асистентa, (ментор докторске дисертације је др 

Зорка Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. Докторска дисертација је из уже научне области Аналитичка хемија, а УДК 

број је 543 (пет стотина четрдесет и три)), у следећем саставу: 

1. др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Александар Лолић, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Аналитичка хемија; 

3. др Андрија Ћирић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XX 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Снежана Рајковић, 

ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Неорганска хемија (предложени ментор), др Милош И. Ђуран, редовни 

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

дописни члан САНУ; ужа научна област: Неорганска хемија (предесдник Комисије), 

др Биљана Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, др Горан Јањић, 

виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у 

Београду; научна област: Хемија и др Марија Живковић, доцент, Факултет 
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медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија, као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и Продекана за наставу 

Факултета бр. 25/5 од 11.01.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XX-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Синтеза и антитуморска 

активност динуклеарних платина(II) комплекса са нафтиридинима као мостним 

лигандима“ и испуњености услова кандидата Бате Коновалова, студента докторских 

академских студија хемије, и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби.  

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Снежана Рајковић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

* * *  

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Славко Раденковић, 

ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Физичка хемија (предложени ментор), др Иван Гутман, професор 

емеритус и редовни члан САНУ, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија (председник Комисије) и др Марија 

Баранац-Стојановић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; 

ужа научна област: Органска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/3 од 11.01.2021. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XX-2. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Теоријско испитивање 

електронске структуре и магнетних особина кластера бора“ и испуњености услова 

кандидата Слађане Ђорђевић, истраживача-приправника, и констатује да у року од 15 

дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби.  

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Славко Раденковић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 
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докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

* * *  

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Невена Ђукић, 

ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Биохемија (предложени ментор), др Драган Живанчев, виши научни 

сарадник, Институт за ратарство и повртарство, Институт од националног значаја за 

Републику Србију; научна област: Биотехничке науке – прехрамбено инжењерство; 

научна дисциплина: Технологија биљних производа; ужа научна дисциплина: Квалитет 

и безбедност хране биљног порекла (председник Комисије) и др Јелена Лозо, ванредни 

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

и молекуларна биологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу Факултета бр. 25/4 од 11.01.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XX-3. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Биохемијска 

карактеризација изабраних биљних врста из родова Triticum, Avena и Triticosecale у 

условима топлотног стреса“ и испуњености услова кандидата Стефана Марковића, 

асистента, и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било 

никаквих примедби.  

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Невена Ђукић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

* * *  

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Милош Матић, 

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

област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

Комисије), др Александра Николић, виши научни сарадник, Институт за молекуларну 

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

Молекуларна биологија (члан комисије), др Данијела Цветковић, научни сарадник, 

Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: 
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Биологија (предложени ментор), др Ненад Филиповић, редовни професор, Факултет 

инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена 

механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство и др Александар 

Караниколић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Нишу; 

ужа научна област: Хирургија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/2 од 11.01.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XX-4. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Аберантни метаболизам 

масних киселина као важан прогностички маркер код карцинома дојке“ и 

испуњености услова кандидата Јоване Јованкић, истраживача-приправника, и 

констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби.  

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Данијела 

Цветковић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

XXI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-70/7 од 

20.01.2021. године у саставу: . др Наташа Ђорђевић, ванредни професор, Департман за 

Биомедицинске науке, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: 

Биологија (председник Комисије), др Снежана Марковић, доцент, Природно-

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

животиња и човека и молекуларна биологија (предложени ментор) и др Емина 

Малишић, виши научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију Србије; 

научна област: Медицинске науке; ужа научна област: Онкологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Полиморфизми и експресија CYP1 и GSTP гена као молекуларни маркери малигне 

трансформације хуманих тумора јајника и механизама биотрансформације нових 

терапеутика у примарним културама ћелија“ за израду докторске дисертације 

кандидату Невени Планојевић, мастер биологу – молекуларни биолог.  

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др 

Снежана Марковић. 
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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.  

XXII 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-70/11 од 22.01.2021. године и члана 

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

следећу  

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

Синтеза, структурна, теоријска и биолошка испитивања комплекса паладијум(II) 

јона са етилендиаминским дериватима триптофана и супституисаним 2-

аминотиазолима“ и испуњености услова кандидата Сандрe С. Јовичић Милић, 

студентa докторских академских студија хемије, и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу:  

1. др Верица Јевтић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

ментор); 

2. др Едина Авдовић, научни сарадник, Институт за Информационе Технологије, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија (председник Kомисије); 

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

научна област: Општа и неорганска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XXIII 

На основу члана 176 Статута Факултета и дописа Продекана за наставу 

Факултета бр. 01-70/9 од 22.01.2021. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XXIII-1. Усваја се План за спровођење самовредновања  студијског програма 

основних академских студија Инжењерство заштите животне средине Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.  

Саставни део ове одлуке је Извештај о самовредновању из става 1 ове одлуке и 

налази се у прилогу. 

XXIV 

На основу захтева  Института за хемију бр. 03-70/13 од 22.01.2021. године, а на 

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

донело следећу  

О д л у к у 

XXIV-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Неорганска хемија“, 

аутора  др Снежана Рајковић, ванредног професора, у следећем саставу:  

 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији и дописни члан САНУ, 

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

Неорганска хемија; 

2. др Катарина Анђелковић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Зоран Д. Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

XXV 

На основу члана 16. Правилника о дисциплинској одговорности студената 

Универзитета у Крагујевцуи дописа Декана бр. 01-70/1 од 19.01.2021. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXV-1. Одређују се чланови  Првостепене комисије за дисциплинску 

одговорност студената Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

1. доц. др Олгица Стефановић, председник Комисије, 

2. доц. др Татјана Стојановић, заменик председника, 

3. доц. др Владимир Михаиловић, члан, 

4. проф. др Мирољуб Дугић, заменик члана, 

5. Јована Радосављевић, студент треће године у Институту за хемију Факултета – 

члан, 

6. Марија Поповић, студент четврте године у Институту за физику Факултета – 

члан. 

Мандат чланова Првостепене комисије из реда наствника траје три године, а 

мандат чланова из реда студената траје једну годину. 
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XXVI 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-70/8 од  21.01.2021. године и бр. 

01-70/17 од 25.01.2021. 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 е 

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

Универзитета у Крагујевцу за 2020. годину.  

Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Факултета из става 1 Одлуке и налазе 

се у прилогу.  

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.   

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

Крагујевцу за 2021. годину.  

Саставни део ове одлуке је Плана рада Факултета из става 1 Одлуке, и налазе се 

у прилогу.  

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.   

XXVII 

На основу предлога Декана Факултета бр. 01-70/15 од 25. 1. 2021. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу   

О д л у к у 

XXVII-1. Усваја се Плана научних скупова Природно математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2021. годину и то: 

1. XXVII Конференције Српског Кристалографског Друштва, септембар 2021. у 

Крагујевцу (Хотел Крагујевац). Факултет ће бити организатор конференције.  

2. Х Конференција биохемијског друштва Србије, новембар 2021. године 

(једнодневна конференција), планирано место одржавања је Хотел Крагујевац. 

Организатор је Биохемијско друштво Србије. Факултет је коорганизатор. 

3. 57. Саветовање Српског хемијског друштва, јун 2021. године, online. 

Организатор је Српско хемијско друштво. Факултет је домаћин. 

4. Другог конгреса молекуларних биолога Србије (CoMBoS2), октобар 2021. у 

Крагујевцу. Организатор је Српско друштво за молекуларну биологију. Факултет 

коорганизатор. 

5. VI Симпозијума Српског удружења за протеомику, јун 2021. у Крагујевацу. 

Организатор је Српско удружење за протеомику. Факултет је  коорганизатор.  

6. Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics - SCSLSA 2021. 

Конференција ће бити одржана у Београду од 23. до 27. августа 2021. године. 

Организатор је Астрономска опсерваторија Београд. Факултет је коорганизатор. 

7. International Conference of the Balkan Physical Union (BPU11), од 29. 8. до 2. 9. 

2021., Београд. Организатор је Балканска унија физичара. Факултет је коорганизатор.  
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XXVIII 

На основу предлога Декана Факултета бр. 01-70/16 од 25. 1. 2021. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу   

О д л у к у 

XXVIII-1. Усваја се Предлог приоритета у реализацији научних скупова у 2021. 

години и то: 

1. XXVII Конференције Српског Кристалографског Друштва, септембар 

2021. у Крагујевцу (Хотел Крагујевац). Факултет ће бити организатор конференције.  

2. Х Конференција биохемијског друштва Србије, новембар 2021. године 

(једнодневна конференција), планирано место одржавања је Хотел Крагујевац. 

Организатор је Биохемијско друштво Србије. Факултет је коорганизатор. 

3. Другог конгреса молекуларних биолога Србије (CoMBoS2), октобар 2021. 

у Крагујевцу. Организатор је Српско друштво за молекуларну биологију. Факултет 

коорганизатор. 

4. VI Симпозијума Српског удружења за протеомику, јун 2021. у Крагујевацу. 

Организатор је Српско удружење за протеомику. Факултет је коорганизатор.  

5. Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics - SCSLSA 2021. 

Конференција ће бити одржана у Београду од 23. до 27. августа 2021. године. 

Организатор је Астрономска опсерваторија Београд. Факултет је коорганизатор. 

6. International Conference of the Balkan Physical Union (BPU11), од 29. августа 

до 2. септембра 2021., Београд. Организатор је Балканска унија физичара. Факултет је 

коорганизатор.  

XXIX 

У оквиру тачке разно Декан Факултета, проф. др Марија Станић је истакла: 

• да је одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја зарада 

запослених за месец децембар 2020. година увећана за 3,5% у односу на зараду у 

месецу новембру 2020. године, као и да се очекују накнадна повећања зараде; 

• да је комплетирана документација пројекта реконструкције крова зграде 

Факултета, који ће се реализовати након издвајања новчаних средстава 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 29 минута. 

 

 

 


