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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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31.03.2021. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржанеу електронском облику дана 31.03.2021. године, са 

почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку отварања 

29 чланова већа и то: доц. др Биљана Бојовић, проф. др Дејан Бојовић, 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 Драгана 

Јаковљевић, др Сања Јанићевић, проф. др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, проф. 

др Милан Ковачевић, , проф. др Светлана Марковић, 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 

Владица Симић, 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. 

 

Седници je са малим закашњењем приступила проф. др Драгана Крстић, 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. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

физику. 

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

математику и информатику. 

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

Институту за биологију и екологију. 

5. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за математику и 

информатику. 

6. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 

7. Покретање поступка за избор вишег научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 
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8. Покретање поступка за избор вишег научног сарадника. 

9. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

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

11. Покретање поступака за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 

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

Институту за хемију. 

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

Институту за биологију и екологију. 

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

заснованости теме докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

биологију и екологију. 

16. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију. 

17. Разно. 

 

 

I 

 

Записник под бројем 150 са XLVII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 10.03.2021. године, једногласно је усвојен. 

 

 

II 

 

 По захтеву Института зa физику бр. 02-190/2 од 24.3.2021. 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 

 

II-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: Радијациона физика у Институту за физику 

Факултета. 

 

III 

 

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

математичког факултета, број 05-38/10 од 04.03.2021 године, у саставу: др Марко 

Петковић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, 

ужа научна област: Рачунарске науке; датум избора: 14.3.2016. (председник Комисије), 

др Бобан Стојановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Примењено рачунарство и Информационе 

технологије и системи, датум избора: 24.9.2020 и др Ана Капларевић-Малишић, 

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

Програмирање, датум избора: 14.7.2016., као и дописа Универзитета бр. IV-01-104/6 од 
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30.03.2021. 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 

Марина Свичевић, истраживач-сарадник, 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. 

 

 

IV 

 

 На основу захтева Института за биологију и екологију 04-190/10 од 25.3.2021. 

године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, а након 

дискусије у којој су учествовали проф. др Светлана Марковић и проф. др Милан 

Станковић, 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 доцент за научну област: Биологија, ужу 

научну област: Зоологија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Љиљана Томовић, редовни професор, Универзитет у Београду, Биолошки 

факултет; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; 

датум избора у звање: 22. 2. 2017. године (председник Комисије); 

2. др Десанка Костић, доцент, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Зоологија; датум избора у звање: 1. 3. 2019. године; 

3. др Драгана Стојадиновић, доцент, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Зоологија; датум избора у звање: 10. 5. 2018. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

V 

 

По захтеву Института за математику и информатику 05-190/4 од 24.3.2021. 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 доцент за научну област: 

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

математику и информатику Факултета. 
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VI 

 

 По захтеву Института за хемију 03-190/13 од 26.3.2021. године, а на основу члана 

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

 

О д л у к у 

 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за научну област: 

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

 

 

VII 

 

По захтеву Института за биологију и екологију 04-190/9 од 25.3.2021. године, а на 

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

донело следећу 

  

О д л у к у 

 

 VII-1. Покреће се поступак за избор др Милене Милутиновић, научног 

сарадника, у научно звање виши научни сарадник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: 

Биологија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Милене 

Милутиновић у звање из става 1 ове одлуке 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 (председник Комисије); 

2. др Милица Пешић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја 

за Републику Србију; научна област: Биологија, ужа научна област: Молекуларна 

неуробиологија и Молекуларна онкологија; 

3. др Сања Матић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Биологија. 

 

 

VIII 

 

По захтеву Института за информационе технологије Универзитета у Крагујевцу 

број 97/5 од 08.03.2021. године и захтева Института за физику број 02-190/3 од 24.3.2021. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, након дискусије у којој су учествовали 

проф. др Милан Станковић и проф. др Александар Остојић, Наставно-научно веће 

Факултета, једногласно је донело следећу 

  

О д л у к у 

 

VIII-1. Покреће се поступак за избор др Јелене Стајић, научног сарадника, у 

научно звање виши научни сарадник за научну област: Физика. 
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Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Јелене Стајић, 

научног сарадника, у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор. Државни универзитет у Новом 

Пазару; ужа научна област. Радијациона физика (председник Комисије); 

2. др Софија Форкапић, виши научни сарадник, Универзитет у Новом Саду, 

Природно-математички факултет; научна област: Физика; 

3. др Биљана Миленковић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Физика; 

4. др Ненад Стевановић, ванредни професор; Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Радијациона физика. 

 

 

IX 

 

По захтеву Института за за хемију број 03-190/12 од 26.3.2021. године, а на основу 

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

следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-1. Покреће се поступак за избор др Марка Пешића, истраживача-сарадника, у 

научно звање научни сарадник у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Хемија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Марка Пешића, 

истраживача-сарадника у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Милан Јоксовић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органска хемија 

(председникКомисије); 

2. др Иван Дамљановић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органскахемија и Настава хемије; 

3. др Горан Богдановић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију; 

научна област: Хемија. 

 

 

X 

 

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

Природно-математичког факултета број 03-38/9-1 од 19.2.2021. године, у саставу: др 

Славко Раденковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија (председник Комисије), др Борис 

Фуртула, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија и др Игор Ђуровић, доцент, 

Агрономски факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Хемија, 

као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

25/24 од 22.03.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 
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Одлуку 
 

X-1. Слађана Ђорђевић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

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

 

 

XI 

 

По захтеву Института за биологију и екологију број 04-190/6 од 25.3.2021. године, 

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

је донело следећу 

  

О д л у к у 

 

XI-1. Покреће се поступак за избор Јоване Јованкић, 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 Јоване Јованкић, 

истраживача-приправника, у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

биологија (председник Комисије); 

2. др Милица Пешић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја 

за Републику Србију; научна област: Биологија, ужа научна област: Молекуларна 

неуробиологија и Молекуларна онкологија; 

3. др Данијела Цветковић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт 

за информационе технологије; научна област: Биологија. 

 

 

* * * * 

 

По захтеву Института за хемију број 03-190/15 од 26.3.2021. године, а на основу 

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

следећу 

  

О д л у к у 

 

XI-2. Покреће се поступак за избор Маријане П. Касаловић, истраживача-

приправника, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Хемија. 

 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Маријане П. 

Касаловић, истраживача-приправника, у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Небојша Пантелић, ванредни професор, Универзитет у Београду, 

Пољопривредни факултет; ужа научна област: Хемија (председник Комисије); 



7 
 

2. др Верица В. Јевтић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Данијела Стојковић, научни сарадник,Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

Информационе технологије; научна област: Хемија. 

 

 

XII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 03-190/16 од 26.3.2021. 

године у саставу: др Сузана Јовановић Шанта, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Биохемија 

(председник Комисије), др Данијела Костић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија и др 

Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија, као и сагласности Института за хемију, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбран докторске 

дисертације под насловом „Полифенолни профил и биохемијска активност 

екстракатаодабраних биљних врста као извора потенцијалних природних 

нутрацеутикаˮ кандидата Весне Величковић, студента ДАС Хемија. 

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. 

 

 

XIII 

 

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. 04-190/11 од 25.3.2021. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

дисертације под насловом „Утицај промена еколошких фактора на састав и 

динамику фитопланктонских цијанобактерија (Cyanobacteria) у малим 
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акумулацијама“ кандидата Невенe Ђорђевић, асистентa (Ментор докторске 

дисертације је др Снежана Симић, редовни професор, УДК дисертације: 574:582.232(497) 

(Општа екологија, Хидробиологија, Биогеографија. Алге. Cyanobacteria)), у следећем 

саставу: 

 

1. др Гордана Субаков Симић, ванредни професор, Универзитет у Београду, 

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

Комисије); 

2. др Александар Остојић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

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

заштита животне средине; 

3. др Драгана Предојевић, доцент, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; 

ужа научна област: Алгологија и микологија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 

 

XIV 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 Марко Живановић, научни сарадник, Институт за 

информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија, ужа 

научна област: Ћелијска и молекуларна биологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/23 од 

16.03.2021.  године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

 XIV-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: „Молекуларни механизми 

метастазе, експресија и биоинформатичка анализа микро РНК у бенигним и 

малигним туморима хуманих јајника“ и испуњености услова кандидата Стефанa 

Благојевићa, истраживачa-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 доц. др 

Снежана Марковић. 

 

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. 

 

 

 



9 
 

* * * * 

 

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

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

Јевтић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени ментор), др Едина 

Авдовић, научни сарадник, Институт за информационе технологије, Универзитет у 

Крагујевцу; научна област: Хемија (председник Kомисије) и др Јелена Пољаревић, 

доцент, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Општа и 

неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/25 од 31.03.2021. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

 XIV-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: „Синтеза, структурна, 

теоријска и биолошка испитивања комплекса паладијум(II) јона са 

етилендиаминским дериватима триптофана и супституисаним 2-аминотиазолима“ и 

испуњености услова кандидата Сандре С. Јовичић Милић, 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 

Верица Јевтић. 

 

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. 

 

 

XV 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-190/8 од 25.3.2021. 

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

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Таксономија, диверзитет и дистрибуција кишних глиста (Oligochaeta: Lumbricidae) 

Косова и Метохије“ и испуњености услова кандидата Слободанке Радосављевић, 

студента ДАС Биологија, и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Тања Тракић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

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

средине (предложени ментор); 
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2. др Мирјана Стојановић Петровић, редовни професор, Универзитет у 

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

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); 

3. др Небојша Живић, редовни професор, Универзитет у Приштини, Природно-

математички факултет у Косовској Митровици; ужа научна област: Зоологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

* * * * 

 

 На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-190/7 од 25.3.2021. 

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

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Епигенетичка регулација експресије гена укључених у малигну трансформацију и 

инвезију тумора јајника“ и испуњености услова кандидата Александре Никезић, 

студента ДАС Биологија, и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

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

математички факултет; ужа научна област: Експериментална биологија и 

биотехнологија (председник Комисије); 

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

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

молекуларна биологија (предложени ментор); 

3. др Данијела В. Тодоровић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Факултет медицинских наука; ужа научна област: Генетика; 

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

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

биологија; 

5. др Петар С. Арсенијевић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет 

медицинских наука; ужа научна област: Гинекологија и акушерство. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

XVI 

 

На основу захтева  Института за биологију и екологију бр. 04-190/5 од 

25.3.2021.године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

 

 

 






