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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 310 

30.06.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

Са LIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултет а у 

текућем мандатном периоду, одржане дана 30.06.2021. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 24 члана већа и то: 

доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. 

др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана 

Јаковљевић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Драгана 

Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар 

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

Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан 

Станковић, др Драгана Стевановић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић и Теодора Трифуновић. 

 

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

Институту за биологију и екологију. 

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

хемију. 

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

професор у Институту за математику и информатику. 

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

физику. 

6. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за биологију и екологију. 

7. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент са докторатом у Институту 

за хемију. 

8. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

9. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије о оцени и одбрани  

урађене  докторске  дисертације у Институту за биологију и екологију. 

10. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту 

за хемију. 
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11. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

12. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за математику и 

информатику. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за хемију 

и Институту за физику. 

14. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације у Институту 

за биологију и екологију. 

15. Избор Комисије за самовредновање Факултета. 

16. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за физику. 

17. Разматрање Извештаја рецензената рукописа и примедби аутора у Институту за 

биологију и екологију. 

18. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

19. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 270 са LII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 16.06.2021. 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 

Петар Марин, редовни професор, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; ужа 

научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник Комисије); 

датум избора у звање: 25. 11. 2003. године, др Ружица Игић, редовни професор, 

Универзитет у Новом Саду; Природно-математички факултет; ужа научна област: 

Ботаника; датум избора у звање: 1. 1. 2005. године и др Соња Дулетић-Лаушевић, 

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

Морфологија, фитохемија и систематика биљака; датум избора у звање: 9. 10. 2019. године, 

као и дописа Универзитета бр. III-01-434/5 од 23.06.2021. 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 

 

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

Марина Топузовић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за научну 

област Биологија, ужу научну област Морфологија, фитохемија и систематика биљака у 

Институту за биологију и екологију Факултета, на неодређено време. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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III 

 

По захтеву Института за хемију бр. 03/310-8 од 24.06.2021. 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 

 

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

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

област Хемија, ужу научну област Неорганска хемија у Институту за хемију Факултета. 

 

 

IV 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-310/24 од 

24.06.2021. 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 

 

IV-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 Mирослав Петровић, редовни професор у пензији, Државни универзитет у 

Новом Пазару; ужа научна област: Математика, датум избора у звање  21.05.2001. 

(председник Комисије) 

2. др Драгић Банковић, редовни професор у пензији, Државни универзитет у Новом 

Пазару; ужа научна област: Математика, датум избора у звање 05.06.1996. 

3. др Тамара Коледин, ванредни професор, Универзитет у Београду, 

Електротехнички факултет; ужа научна област: Примењена математика, датум 

избора у звање 02.06.2019. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

V 

  

По захтеву Института за физику бр. 02-10/184 од 09.06.2021. 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 

 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за научну 

област Физика, ужу научну област Електродинамика, физика плазме и астрофизика у 

Институту за физику Факултета. 
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VI 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-310/22 од 28.06.2021. 

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 

 

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

за избор једног наставника у звање доцент за научну област Биологија, ужу научну област 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија, датум избора у звање: 29. 09. 2016. године (председник 

Комисије); 

2. др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник у пензији, Универзитет у 

Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Институт од 

националног значаја за Републику Србију; научна област: Биологија, ужа научна 

област Молекуларна биологија; датум избора у звање: 17. 09. 2004. године; 

3. др Милош Матић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија, датум избора у звање: 14. 12. 2017. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

VII 

 

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

математичког факултета у саставу: др Иван Гутман, професор емеритус, Универзитет у 

Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија, др 

Светлана Марковић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија (председник Комисије) и др 

Светлана Јеремић, доцент, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: 

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

наставу бр.  25/44 од 23.06.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 

VII-1. Др Јелена Тошовић, асистент, бира се у звање асистент са докторатом за 

научну област Хемија, ужу научну област Физичка хемија у Институту за  хемију 

Факултета, на три године.   
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VIII 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04/310-31 од  28.06.2021. године, 

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

донело следећу 

  

О д л у к у 

 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Александре Г. Никезић, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-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 Александре Г. Никезић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Снежана Д. Марковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија (председник Комисије); 

2. др Татјана Љ. Митровић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија; 

3. др Марко Н. Живановић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Биологија; ужа научна област: Ћелијска 

и молекуларна биологија. 

 

 

IX 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/45 од 28.06.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Утицај 

промена еколошких фактора на састав и динамику фитопланктонских 

цијанобактерија (Cyanobacteria) у малим акумулацијама” кандидата невене Ђорђевић, 

асистента 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. 
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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. 

 

 

X 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-310/10 од 24.06.2021. 

године у саставу: др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички 

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

Комисије), др Александар Лолић, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Аналитичка хемија и др Андрија Ћирић, доцент, Природно-

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

као и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Примена природних минерала као сензора за 

електрохемијска одређивања различитих једињења у воденој и неводеној средини”, 

кандидата Јелене М. Степановић, 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. 

 

 

XI 

 

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 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 
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наставу Факултета бр. 25/43 од 21.06.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-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: „Таксономија, диверзитет и 

дистрибуција кишних глиста (Oligochaeta: Lumbricidae) Косова и Метохије” и 

испуњености услова кандидата Слободанке Радосављевић, студента ДАС Биологија 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 Тања 

Тракић, доцент. 

 

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. 

 

 

XII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-310/15-3 од 

28.06.2021. године у саставу: др Мирослав Ристић, редовни професор, Универзитет у 

Нишу, Природно-математички факултет; ужа научна област: Математика (председник 

Комисије), др Предраг Поповић, доцент, Универзитет у Нишу, Грађевинско-

архитектонски факултет;  ужа научна област: Математика и др Слађана Димитријевић, 

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

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

информатику, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом “Contribution to the 

theory of Random Environment Integer-Valued Autoregressive processes” за израду 

докторске дисертације кандидату Богдан Пирковић, асистент и студент Докторских 

студија – Докторска школа математике. 

 

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

Настић, редовни професор . 

 

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. 
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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. 

 

 

XIII 

 

На основу захтева Института за хемију бр.  03-310/9 од 24.06.2021. године и члана 

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

следећу 

 

О д л у к у 

 

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

извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом „Синтеза, 

карактеризација и биолошка активност моно- и динуклеарних рутенијум(II/III) 

комплекса са азот-донорским лигандима” и испуњености услова кандидата Милице 

Међедовић, студента ДАС Хемија и предложеног ментора, за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1.  др Биљана Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени 

коментор); 

2. др Ана Рилак Симовић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Хемија (предложени 

коментор); 

3. др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Универзитет у Београду, Хемијски 

факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије). 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

* * * * 

 

На основу захтева Института за физику бр.  02-310/13 од 25.06.2021. године и члана 

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

следећу 

О д л у к у 

 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Теоријско-нумеричка метода за одређивање параметара јонизације и електронске 

концентрације у процесима интеракције импулсног ласерског зрачења са 

материјалима биолошког порекла” и испуњености услова кандидата Христине 
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Делибашић Марковић, асистента и предложеног ментора, за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Братислав Маринковић, научни саветник у пензији, Универзитет у Београду, 

Институт за физику; ужа научна област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка 

физика (председник Комисије); 

2. др Иван Манчев, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Теоријска физика; 

3. др Виолета Петровић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика 

(предложени ментор). 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

XIV 

 

На основу захтева   Марије Милошевић, студента ДАС Биологија бр. 04-310/2 од 

18.06.2021. године, а у складу са чланом 18 Правилника о пријави, изради и одбрани 

докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта Универзитета у 

Крагујевцу и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„|Ефекти екстраката биљне врсте Viscum album L. на токсичност инсектицида 

хлорпирифоса и имидаклоприда код различитих експерименталних модел система“  

кандидату Марији Милошевић, студенту ДАС Биологија и то у трајању до годину дана, 

због отежаних услова изазваних епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

 

XV 

 

На основу предлога Института за биологију и екологију бр. 04-310/25 од 29.06.2021. 

године, Института за математику и информатику бр. 05-310/14 од 28.06.2021. године, 

Института за физику бр. 02-310/3 од 23.06.2021. године, Института за хемију бр. 03-310/7 

од 24.06.2021. године, предлога Секретаријата Факултета бр. 01-310/11 од 24.06.2021. 

године и  Студентског парламента Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу бр. 17/13-VI-8 од 14.05.2021. године, Наставно-научно веће Факултета  је 

једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-1. Бира се Комисија за самовредновање Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Милан Станковић, ванредни професор, Институт за биологију и екологију, 

2. др Олгица Стефановић, доцент, Институт за биологију и екологију, 

3. др Снежана Рајковић, ванредни професор, Институт за хемију, 
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4. др Јована Богојески, доцент, Институт за хемију, 

5. др Мирко Радуловић, доцент, Институт за физику, 

6. др Момир Арсенијевић, доцент, Институт за физику, 

7. др Мирјана Павловић, доцент, Институт за математику и информатику, 
8. др Марина Свичевић, доцент, Институт за математику и информатику, 

9. др Александрa Максимовић, доцент, Катедра општеобразовних предмета, 

10. Јелена Антић, самостални стручнотехнички сарадник за рад у библиотеци – 

руководилац библиотеке, 

11. Мирјана Јовановић, службеник за јавне набавке, 

12. Никола Милановић, студент прве године у Институту за математику и 

информатику, 

13. Алекса Ђурђевић, студент четврте године у Институту за физику, 

14. Александар Јовановић, студент докторских академских студија у Институту за 

математику и информатику, 

15. Вељко Нешић, студент четврте године у Институту за физику.  

 

 Комисија из става 1 ове oдлуке бира се на мандатни период од три године. 

 

 

XVI 

 

На основу Извештаја рецензената у Институту физику у саставу: др Владимир 

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

научна област: Информатика у физици и др Саша Симић, доцент, Универзитет у 

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

Електродинамика, физика плазме и астрофизика, као и сагласности Института за физику, 

бр. 02-310/4 од 23.06.2021. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом: “Практикум са 

збирком задатака из Дигиталне електронике” аутора др Виолете Петровић, ванредног 

професора и Христине Делибашић Марковић, асистента, одобри као помоћни уџбеник 

за предмет Дигитална електроника на трећој години ОАС Физика и проследи у даљу 

процедуру ради штампања. 

 

 

XVII 

 

У складу са чланом 17. и 18. Правилника о уџбеницима Факултета, а на основу 

Извештаја рецензената у Институту биологију и екологију у саставу: др Татјана Љ. 

Митровић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет; 

ужа научна област: Експериментална биологија и биотехнологија, др Наташа З. 

Ђорђевић, ванредни професор, Државни универзитет у Новом Пазару, Департман за 

Биомедицинске науке; ужа научна област: Биологија и др Радмила Глишић, ванредни 

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

Биологија ћелија и ткива, предлога Института за биологију и екологију бр. 04-310/20 од 

28.06.2021. године као и Приговора аутора рукописа бр. 04-310/1 од 16.06.2021. године, 
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након дискусије у којој су учествовали проф. др Милан Јоксовић и проф. др Александар 

Остојић, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

XVII-1. Одбија се Приговор бр. 04-310/1 од 16.06.2021. године поднет од стране 

доц. др Снежане Д. Марковић,  аутора рукописа под називом: „Биологија човека”, на 

рецензију бр. 04-270/5 од 07.06.2021. године рецезента др Наташа З. Ђорђевић, ванредног 

професора и рецензију бр. 04-270/4 од 07.06.2021. године, рецезента др Радмиле Глишић, 

ванредног професора, у целости као неоснован. 

 

XVII-2. Прихватају се рецензије бр.04-270/5 од 07.06.2021. године рецезента др 

Наташа З. Ђорђевић, ванредног професора и бр. 04-270/4 од 07.06.2021. године, рецезента 

др Радмиле Глишић, ванредног професора, и налаже се  др Снежана Д. Марковић, 

доценту у Институту за биологију и екологију Факултета, као аутору рукописа под 

називом: „Биологија човека”, да поступи у складу са ставовима рецезената за измену и 

допуну предметног рукописа. 

Обавезују се рецезенти да по извршеним изменама и допунама рукописа од стране 

аутора, констатују записнички извршене измене и допуне рукописа, и дају допуну 

рецензија са коначном оценом рукописа. 

 

 

XVIII 

 
На захтев Факултета инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу бр. 01-1/1992 

од 25.06.2021. године и бр. 01-1/1992-1 од 25.06.2021. године, као и  сагласности Института 

за хемију и Института за математику и информатику, а на основу члана 90 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVIII-1. Даје се сагласност др Милошу Ивановићу, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на ОАС Рачунарска техника и 

софтверско инжењерство Факултета инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу  на 

извођењу наставе из предмета Паралелни рачунарски системи, са фондом од 30 часова 

предавања у 6. семестру, за школску 2021/2022. годину. 

XVIII-2. Даје се сагласност др Верици Јевтић, ванредном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на на МАС Инжењерство заштите 

животне средине Факултета инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу  на извођењу 

наставе из предмета Хемија животне средине, са фондом од 30 часова предавања у 1. 

семестру, за школску 2021/2022. годину. 

XVIII-3. Даје се сагласност др Мирјани Лазић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на извођењу наставе из предмета 

Математика 1, два часа предавања недељно, за школску 2021/2022. годину. 

XVIII-4. Даје се сагласност др Мирјани Павловић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на извођењу наставе из предмета 

Математика 2, са два часа предавања недељно и Математика 3, са два часа предавања и 

два часа вежби недељно, за школску 2021/2022. годину. 

XVIII-5. Даје се сагласност др Марији Станић, редовном професору, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на извођењу наставе из предмета 
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Математика 1, са три часа предавања, Математика 2, са два часа предавања и Нумеричка 

анализа и дискретна математика, са два часа предавања недељно, за школску 2021/2022. 

годину. 

XVIII-6. Даје се сагласност др Татјани Томовић Младеновић, доценту, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена на извођењу наставе из предмета 

Математика 1, са два часа недељно и Математика 2, са три часа предавања недељно, за 

школску 2021/2022. годину. 

XVIII-7. Даје се сагласност др Ненаду Стојановићу, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на на извођењу наставе из предмета 

Математика 1, са четири часа вежби недељно, Математика 2, са два часа вежби недељно 

и Математика 3, са три часа предавања недељно, за школску 2021/2022. годину. 

XVIII-8. Даје се сагласност др Милици Грбовић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на извођењу наставе из предмета 

Математика 1, са два часа вежби недељно, и Математика 2, са четири часа вежби 

недељно, за школску 2021/2022. годину. 

XVIII-9. Даје се сагласност Теодори Трифуновић, асистенту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на извођењу наставе из предмета 

Математика 3, са четири часа вежби недељно и Нумеричка анализа и дискретна 

математика, са два часа вежби недељно, за школску 2021/2022. годину. 

 
* * * * 

 

На захтев Факултета инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу бр. 01-1/2008 

од 28.06.2021. године и сагласности Института за физику и Института за математику и 

информатику, а на основу члана 90  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 

88/2017) и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVIII-10. Даје се сагласност др Слађани Б. Димитријевић, доценту, за рад у 

допунском радном односу до 30% пуног радног времена за потребе акредитације ДАС 

Биоинжењеринг који заједнички акредитују Факултет инжењерских наука и Факултет 

медцинских наука, Универзитет у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета 

Биостатистика са биоинформатиком у школској 2021/2022. години, са акредитационим 

оптерећењем на годишњем нивоу од 0,27 часова. Акредитационо оптерећење на Природно-

математичком факултету износи  10,11 часова, на другим високошколским установама 1,50 

часова, а укупно акредитационо оптерећење је 11,88 часова. 

XVIII-11. Даје се сагласност др Милану С. Ковачевићу, редовном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена за потребе акредитације 

ДАС Биоинжењеринг који заједнички акредитују Факултет инжењерских наука и Факултет 

медцинских наука, Универзитет у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Биофизика 

у школској 2021/2022. години, са акредитационим оптерећењем на годишњем нивоу од 

0,46 часова. Акредитационо оптерећење на Природно-математичком факултету износи 7,15 

часова. 

XVIII-12. Даје се сагласност др Ненаду Д. Стевановићу, ванредном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена за потребе акредитације 

ДАС Биоинжењеринг који заједнички акредитују Факултет инжењерских наука и Факултет 

медцинских наука, Универзитет у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета 

Интеракција зрачења са биолошким системима у школској 2021/2022. години, са 
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акредитационим оптерећењем на годишњем нивоу од 0,40 часова. Акредитационо 

оптерећење на Природно-математичком факултету износи 11,36 часова. 

XVIII-13. Даје се сагласност др Бобану С. Стојановићу, редовном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена за потребе акредитације 

ДАС Биоинжењеринг који заједнички акредитују Факултет инжењерских наука и Факултет 

медцинских наука, Универзитет у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Рачунарско 

моделовање мишића у школској 2021/2022. години, са акредитационим оптерећењем на 

годишњем нивоу од 0,82 часова. Акредитационо оптерећење на Природно-математичком 

факултету износи 8,43 часова, на другим високошколским установама 1,66 часова, а 

укупно акредитационо оптерећење је 10,91 часова; 

XVIII-14. Даје се сагласност др Марини Свичевић, доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена за потребе акредитације ДАС 

Биоинжењеринг који заједнички акредитују Факултет инжењерских наука и Факултет 

медцинских наука, Универзитет у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета Рачунарско 

моделовање мишића у школској 2021/2022. години, са акредитационим оптерећењем на 

годишњем нивоу од 0,26 часова. Акредитационо оптерећење на Природно-математичком 

факултету износи 8,17 часова, а укупно акредитационо оптерећење је 8,43 часова. 

XVIII-15. Даје се сагласност др Милошу Р. Ивановићу, ванредном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена за потребе акредитације 

ДАС Биоинжењеринг који заједнички акредитују Факултет инжењерских наука и Факултет 

медцинских наука, Универзитет у Крагујевцу, на извођењу наставе из предмета 

Биостатистика са биоинформатиком у школској 2021/2022. години, са акредитационим 

оптерећењем на годишњем нивоу од 0,27 часова. Акредитационо оптерећење на Природно-

математичком факултету износи 6,83 часова, на другим високошколским установама 1,90-

0,51 часова, а укупно акредитационо оптерећење је 9,51 часова. 

 

 

 

XIX 

 

  Под тачком разно Декан Факултета, проф. др Марија Станић је истакла: 

 

- Пријављени кандидати за пријемни испит 

 

 

          ПРИЈАВЉЕНО   ПРИМАМО 

ОАС Математика    24   50 

ОАС Информатика   132   70 

ОАС Физика               10   25 

ОАС Хемија    32   65 

ОАС Биологија   32   35 

ОАС Екологија   19   40 

УКУПНО ПМФ   249   285 

ОАС Психологија   114   30 

ОАС Инжењерство заштите  10   40 

         животне средине 

 

- Набављена опрема за видео надзор; 

- У току је поступак за инсталацију система видео надзора; 

- Промењени прозори и окречене лабораторије В-II-4 и В-II-5; 
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- Довршена замена прозора у подрумском делу ИФ и сређен простор за коначно 

пресељење архиве ВПШ; 

- Замењени прозори на ходнику и тоалету у приземљу главне зграде испред Деканата. 

 

План за лето:  

 

-  Довршетак замене врата у Деканату; 

-  Сређивање библиотеке и читаонице (замена столарије, замена електроинсталација и 

расвете, спуштање плафона, преграђивање библиотеке); 

-   Комплетно сређивање ходника испред деканата; 

-   Набавка 25 нових рачунара за повећање капацитета рачунарске учионице на ИФ. 

 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 32 минута. 

 

 

 

 

 

 

       З А П И С Н И Ч А Р                              Д Е К А Н 

 

 

Мирјана Ћурчић, дипл. правник                                                       Проф. др Марија Станић 


