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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

          Број: 390 

          31.08.2022. године 

          К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 
 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 31.08.2022. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe 27 чланова већа и то: 

др Јована Богојески, доцент, др Бојана Боровићанин, ванредни професор, др Филип 

Вукајловић, асистент, др Небојша Даниловић, асистент са докторатом, др Слађана 

Димитријевић, доцент, др Мирољуб Дугић, редовни професор, др Горица Ђелић, ванредни 

професор, др Иван Живић, редовни професор, др Верица Јевтић, ванредни професор, др 

Милан Ковачевић редовни професор, др Маријана Косанић, ванредни професор, др 

Владимир Марковић, доцент, Лазар Крстић, асистент, др Бранка Огњановић, редовни 

професор, др Александар Остојић, редовни професор, др Биљана Петровић, редовни 

професор, др Виолета Петровић, ванредни професор, др Зорица Петровић, редовни 

професор,  др Славко Раденковић, ванредни професор,  др Вишња Симић, доцент, др Зорка 

Станић, редовни професор, др Марија Станић, редовни професор, др Милан Станковић, 

ванредни професор, др Драгана Стевановић, асистент са докторатом, др Ненад Стевановић, 

ванредни професор, др Бобан Стојановић, редовни професор и др Марина Топузовић, 

редовни професор. 

 

 Седници је са малим закашњењем приступила проф. др Радмила Глишић, па 

је седници у даљем раду присуствовало укупно 28 чланова. 

 

 

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

иницијативи: Самостални стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, 

дипл. Правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

 

Седницом Наставно-научног већа председавао Декан Факултета, проф. др Марија 

Станић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

3. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за хемију. 

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

биологију и екологију. 
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5. Покретање поступaка за избор сарадника у звање асистент у Институту за физику и 

Институту за математику и информатику. 

6. Покретање поступака за избор два сарадника у звање сарадник у настави у Институту 

за математику и информатику. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача – сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

8. Покретање поступка и избор истраживача – приправника у Институту за математику и 

информатику. 

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

урађене  докторске  дисертације у Институту за математику и информатику. 

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

Институту за математику и информатику, Институту за биологију и екологију и 

Институту за хемију. 

11. 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 математику и информатику. 

12. Разматрање Извештаја Комисија за оцену научне заснованости тема докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за хемију и Институту за 

биологију и екологију. 

13. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену научних заснованости тема и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за хемију. 

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

15. Разматрање и усвајање модела вредновања за пројекат државне матуре. 

16. Избор руководилаца студијских програма на Институту за математику и информатику. 

17. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

18. Разно. 

 

I 

 

 Записник под бројем 370 са XVI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 06.07.2022. године, једногласно је усвојен. 

 

  II 

 

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

математичког факултета у саставу: др Андраш Штајн, редовни професор у пензији, 

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

ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; датум избора 

у звање: 22. 05. 2000. године; др Бранка Огњановић, редовни професор, Универзитет у 

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

област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; датум избора у звање: 

29. 09. 2016. године   (председник Комисије); др Перица Васиљевић, редовни професор, 

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

научна област: Експериментална биологија и биотехнологија; датум избора у звање: 11. 07. 

2018. године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-436/5 од 25.07.2022. године, 

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

Милош Матић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за научну област Биологија,  

ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у 

Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Зорица Петровић, редовни професор, Универзитет 

у Крагујевцу, Природно-математички факултет; ужа научна област Органска хемија, датум 

избора у звање: 30. 12. 2010. године (председник Комисије); др Зоран Марковић, научни 

саветник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе технологије; научна 

област: Хемија; датум избора у звање: 27. 03. 2013. године; др Милош Петковић, ванредни 

професор, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет: ужа научна област: Органска 

хемија; датум избора у звање: 28. 01. 2021. године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-

552/4 од 26.08.2022. 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-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Владимир Петровић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за научну област 

Хемија, ужа научна област Органска хемија у Институту за хемију Факултета, на пет 

година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

            III 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-390/7  од 29.08.2022. 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 

 

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

за избор једног наставника у звање ванредни професор, за научну област Хемија, ужа 
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научна област Физичка хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Иван Гутман, професор емеритус, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија; датум избора у звање: 

29.3.2012. година (председник комисије); 

2. др Михајло Етински, ванредни професор, Универзитет у Београду, Факултет за 

физичку хемију; ужа научна област: Физичка хемија - квантна хемија, датум избора 

у звање: 1.2.2018. година;  

3. др Борис Фуртула, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Физичка хемија; датум избора у звање: 

12.2.2020. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

        IV 

 

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

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор, Универзитет у 

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

биогеографија и заштита животне средине; датум избора у звање: 16. 09. 2015. године 

(председник Комисије); др Александар Остојић, редовни професoр, Универзитет у 

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

биогеографија и заштита животне средине; датум избора у звање: 31. 03. 2022. године; др 

Ђурађ Милошевић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Екологија и заштита животне средине; датум избора у звање: 

25. 06. 2019. године, као и дописа Универзитета бр. IV-01-437/7 од 20.07.2022. године, 

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

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Петровић, доцент, изабере у звање доцент за научну област Биологија, ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 

екологију, на пет година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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                       V 

По захтеву Института за физика бр. 02-390/25 од 29.08.2022. године, а на основу 

члана 103 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 сарадника у звање асистент за научну област 

Физика, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за 

физику Факултета. 

                  * * * * 

 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-390/20 од 29.08.2022. 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

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

Математика, ужа научна област Алгебра и логика у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

 

 

            VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-390/19 од 29.08.2022. 

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 два сарадника у звање сарадник у настави за научну 

област Рачунарске науке, ужа научна област Методологије рачунарства у Институту за 

математику и информатику; Факултета. 

VII 

 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор, 

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

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Симона 

Ђуретановић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; научна област: Биологија; др Милица Стојковић Пиперац, ванредни професор; 

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

заштита животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
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продекана за наставу бр. 25/28 од 18.07.2022. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 
  

VII-1. Марија Јаковљевић, истраживач - приправник, бира се у звање истраживач - 

сарадник,  за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, Факултета, на 

четири године. 

 

        VIII 

       

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-390/18 од 29.08.2022. 

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 

VIII-1. Покреће се поступак избор Александра Аксентијевића, студента докторсих 

студија, у истраживачко звање истраживач-приправник Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Математика. 

 

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 

VIII-2. Александар Аксентијевић, студент докторских студија, бира се у 

истраживачко звање истраживач-приправник Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Математика, на три године. 

          IX 

 

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

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

Станимировић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Информатика (председник Комисије); др Бојана 

Боровићанин, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Дискретна математика; др Марјан Матејић, доцент, 

Универзитет у Нишу, Електронски факултет; ужа научна област: Математика, као и 

извештаја Продекана за наставу Факултета бр. 25/34 од 19.08.2022. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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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: „Примена 

матричних операција и декомпозиција у оптимизацији предиктивних графовских 

модела“ кандидата Милана Башића и констатује да у року од 30 дана од дана стављања 

на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

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

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у Крагујевцу у 

циљу добијања сагласности. 

 

 
      X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-390/27 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Божидар Поповић, ванредни професор, Универзитет Црне Горе, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Математика (председник Комисије); 

др Марија Милошевић, редовни професор, Универзитет у Нишу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Математика; др Предраг Поповић, ванредни професор, 

Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет; ужа научна област: 

Математика; др Миодраг Ђорђевић, доцент, Универзитет у Нишу, Природно-

математички факултет, ужа научна област: Математика; 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 

 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Contribution to the theory of random environment integer-

valued autoregressive processes“, кандидата Богдана Пирковића. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

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

и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 

усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

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

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 
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        * * * * 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-390/34 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Владимир Томовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, 

Технолошки факултет; научна област: Технолошко инжењерство, ужа научна област: 

Прехрамбено инжењерство; др Наташа Јоковић, ванредни професор, Универзитет у 

Нишу, Природно-математички факултет, научна област: Биологија, ужа научна област: 

Експериментална биологија и биотехнологија; др Олгица Стефановић, ванредни 

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

Биологија, ужа научна област: Микробиологија; др Катарина Младеновић, научни 

сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе технологије, научна 

област: Биологија (председник Комисије); др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, 

Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет, научна област: Технолошко 

инжењерство, ужа научна област: Прехрамбено инжењерство, као и сагласности Института 

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

 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Микробиота аутохтоног ферментисаног производа сјеничка 

овчија стеља“, кандидата мр Тање Жугић Петровић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

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

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

и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 

усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

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

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

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 

Крагујевцу. 

 

       * * * *  

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-390/9 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Универзитет у Београду, 

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

Снежана Јовановић-Стевић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт 

за информационе технологије; научна област: Хемија; др Ратомир Јелић, редовни 

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

Неорганска хемија; др Сузана Поповић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Факултет медицинских наука; научна област: Медицинске науке; др Снежана Рајковић, 

редовни професор, Универзитет у Крагујевцу Природно-математички факултет; ужа научна 
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област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

 

О д л у к у 

 

X-3. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација и биолошка активност 

динуклеарних платина(II) и паладијум(II) комплекса са азот-донорским мостним 

лигандима“, кандидата Душана Ћоћића. 

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 Зоран Ратковић, ванредни професор, 

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

хемија (предложени коментор); др Јована Мушкиња, научни сарадник, Универзитет у 

Крагујевцу, Институт за информационе технологије; научна област: Хемија (предложени 

коментор); др Веселин Маслак, ванредни професор, Универзитет у Београду, Хемијски 

факултет; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије), као и извештаја 

Продекана за наставу Факултета бр. 25/29 од 20.07.2022. 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: „СИНТЕЗА АНАЛОГА 

ХАЛКОНА СА ВАНИЛИНОМ И ФЕРОЦЕНОМ И ЦИКЛИЗАЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ 

ЊИХОВИХ ЕНОНСКИХ СИСТЕМА“ и испуњености услова кандидата Адријане 

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

никаквих примедби. 
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Одређују се за коменторе  докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др. 

Зоран Ратковић и др Јована Мушкиња. 

 

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 Јована Богојески, доцент, Универзитет 

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

(предложени ментор); др Биљана Петровић, редовни професор, Универзитет у 

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

(председник Комисије); др Зоран Матовић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија; др Снежана 

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

ужа научна област: Неорганска хемија; др Снежана Зарић, редовни професор, Универзитет 

у Београду, Хемијски факултет; ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја 

Продекана за наставу Факултета бр. 25/30 од 20.07.2022. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-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: „УТИЦАЈ СТРУКТУРЕ 

ИНЕРТНИХ N,N,N-ЛИГАНАДА  НА РЕАКТИВНОСТ И БИОЛОШКУ АКТИВНОСТ 

КОМПЛЕКСА РОДИЈУМА(III) И ОСМИЈУМА(II) У ПРИСУСТВУ И ОДСУСТВУ 

НЕТОКСИЧНИХ KOСОЛВЕНАТA“ и испуњености услова кандидата Ангелине 

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

никаквих примедби. 

 

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

Богојески. 

 

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 
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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: Академик др Градимир В. 

Миловановић, редовни професор у пензији, Математички  институт САНУ, ужа научна 

област: Нумеричка анализа и теорија апроксимација (председник Комисије); др Марија 

Станић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама (предложени ментор); 

др Татјана Томовић Младеновић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Математичка анализа са применама, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета 

бр. 25/31 од 20.07.2022. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

 

 

О д л у к у 

 

XI-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: „Нестандардне анти- Гаусове 

квадратурне формуле“ и испуњености услова кандидата Невене З. Петровић и констатује 

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

 

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

Станић. 

 

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. 03-390/11 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Зоран Марковић, научни саветник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Хемија (предложени коментор); 

др Едина Авдовић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Хемија (предложени коментор); др Светлана 

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

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

Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Органска хемија; др Мирослав Живић, ванредни професор, 

Универзитет у Београду, Биолошки факултет; ужа научна област: Биофизика, као и 

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

следећу 
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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 

„АНТИОКСИДАТИВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ НОВОСИНТЕТИСАНИХ 

БЕНЗОХИДРАЗИДСКИХ ДЕРИВАТА 4-ХИДРОКСИКУМАРИНА“ за израду 

докторске дисертације кандидату Марку Антонијевићу. 

 

Предлажу се за коменторе докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Зоран Марковић и др Едина Авдовић. 

 

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. 

         * * * * 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-390/13 од 29.08.2022. 

године у саставу: Академик др Велимир Попсавин, редовни професор у пензији, 

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

хемија (председник Комисије); др Зоран Ратковић, ванредни професор, Универзитет у 

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

Виолета Марковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; 

ужа научна област: Органска хемија; др Јелена Петронијевић, научни сарадник, 

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

Ненад Јанковић, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Хемија (предложени ментор), као и 

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

следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

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

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА  И ИСПИТИВАЊЕ БИОЛОШКЕ АКТИВНОСТИ 
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ОДАБРАНИХ ДЕРИВАТА ТЕТРАХИДРОПИРИМИДИНА“ за израду докторске 

дисертације кандидату Емилији Миловић. 

 

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

Јанковић. 

 

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. 
        * * * * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-390/12 од 29.08.2022. 

године у саставу: др  Снежана С. Трифуновић, научни саветник, Универзитет у Београду, 

Хемијски факултет, научна област: Хемија (председник Комисије); др Милан Јоксовић, 

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

научна област: Органска хемија (предложени ментор); др Иван Дамљановић, доцент, 

Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет; уже научне области: 

Органска хемија и Настава хемије, као и сагласности Института за хемију, Наставно-научно 

веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

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

АНТИПРОЛИФЕРАТИВНА АКТИВНОСТ И ЛИПОФИЛНОСТ НОВИХ ДЕРИВАТА 

ХИНОЛИН-4-КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИХ 

ИНХИБИТОРА ДИХИДРООРОТАТ ДЕХИДРОГЕНАЗЕ“ за израду докторске 

дисертације кандидату Милени Петровић. 

 

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

Јоксовић. 

 

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 



 

14 
 

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. 
 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-390/14 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Биљана Шмит, виши научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Хемија (предложени ментор); др 

Милан Јоксовић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Дејан 

Опсеница, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологије и 

металургију; научна област: Хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

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

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И БИОЛОШКА АКТИВНОСТ ХИБРИДА 

ТИОХИДАНТОИНА И НЕКИХ ПРИРОДНИХ ПРОИЗВОДА“ за израду докторске 

дисертације кандидату Катарини Виријевић. 

 

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

Шмит. 

 

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. 
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 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. 
          * * * * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-390/10 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Владимир Петровић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органска хемија (предложени ментор); др 

Зорица Петровић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); др Горан 

Богдановић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке 

„Винча“; научна област: Хемија; др Душица Симијоновић, виши научни сарадник, 

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

др Јелена Ђоровић Јовановић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије; научна област: Хемија, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

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

КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ИСПИТИВАЊЕ АНТИОКСИДАТИВНИХ И 

БИОЛОШКИХ ОСОБИНА РАЗЛИЧИТО ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНИХ 

ХИДРАЗОНА И ПИРАЗОЛОНА“ за израду докторске дисертације кандидату Јовици 

Бранковићу. 

 

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

Петровић. 

 

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. 
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    * * * * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-390/36 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Марко Живановић, виши научни сарадник, Универзитет у 

Крагујевцу, Институт за информационе технологије; научна област: Биологија (председник 

Комисије и предложени ментор); др Биљана Љујић, ванредни професор, Универзитет у 

Крагујевцу, Факултет медицинских наука; научна област: Медицина, ужа научна област: 

Генетика; др Милош Матић, доцент,  Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија; др Драгана Шеклић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, 

Институт за информационе технологије; научна област: Биологија; др Валентина 

Ђорђевић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство; научна област: Молекуларна биологија, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-6. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Употреба 

наночестица и “3Д tumor-on-chip” напредних технологија у биолошким 

истраживањима – Модел систем колон канцер“ за израду докторске дисертације 

кандидату Невени Миливојевић. 

 

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

Живановић. 

 

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. 

 
            * * * * 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-390/35 од 29.08.2022. 

године у саставу: др Ана Петровић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-



 

17 
 

математички факултет; научна област: Биологија, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (предложени ментор); др Владица Симић, 

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

област: Биологија, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

(председник Комисије); др Ђурађ Милошевић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, 

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

и заштита животне средине, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XII-7. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Процена 

рањивости крашких река са седреним баријерама на основу акватичних 

бескичмењака“ за израду докторске дисертације кандидату Предрагу Симовићу. 

 

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

Петровић. 

 

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. 

 
XIII 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-390/16 од 29.08.2022. 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 уже научне области 

Неорганска хемија, под називом „СИНТЕЗА, СТРУКТУРА И АНТИМИКРОБНА 

АКТИВНОСТ МЕТАЛ(II/III) КОМПЛЕКСА СА  

2,2-ДИМЕТИЛ-1,3-ПРОПАНДИАМИН-N,N,N’,N’-ТЕТРААЦЕТАТОМ“ и 
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испуњености услова кандидата Јелене Гитарић и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. Академик Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Универзитет у Крагујевцу, 

Природно-математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

комисије); 

2. др Душанка Радановић, научни саветник, Универзитет у Београду, Институт за хемију, 

технологију и металургију; научна област: Хемија; 

3. др Биљана Ђ. Глишић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Неорганска хемија (предложени ментор); 

4. др Ивана Вученовић, доцент, Универзитет у Нишу, Пољопривредни факултет 

Крушевац; ужа научна област: Општа и неорганска хемија; 

5. др Дарко Ашанин, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт за 

информационе технологије Крагујевац; научна област: Хемија. 

 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 

            * * * * 

 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-390/15 од 29.08.2022. 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 уже научне области 

Органска хемија под називом „ИСПИТИВАЊЕ БИОЛОШКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА, 

ИНТЕРАКЦИЈЕ СА БИОМОЛЕКУЛИМА И УТИЦАЈ СУПСТИТУЕНАТА НА 

АКТИВНОСТ ОДАБРАНИХ ДЕРИВАТА 2,4-ДИКЕТО ЕСТАРА“ и испуњености 

услова кандидата Кристине Михајловић и предложеног ментора, за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Милан Вранеш, редовни професор Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Аналитичка хемија (председник 

Комисије); 

2. др Зоран Ратковић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Виолета Марковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички 

факултет; ужа научна област: Органска хемија; 

4. др Марија Живковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских 

наука; ужа научна област: Органска хемија; 
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5. др Ненад Јоксимовић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органска хемија (предложени ментор). 

 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 
                XIV 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-390/30 од 29.08.2022. 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа помоћног уџбеника: 

„Систематика виших биљака 1 – практикум са радном свеском“, аутора др Снежане 

Бранковић у следећем саставу: 

 

1. др Марина Топузовић, редовни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака; 

2. др Горица Ђелић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака; 

3. др Душко Брковић, доцент, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у 

Чачку; ужа научна област: Биологија. 

 

 XV 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-390/28 од 29.08.2022. 

године, Института за хемију бр. 03-39 /26 од 29.08.2022. године, Института за математику 

и информатику бр. 05-390/21 од 29.08.2022. године и Института за физику бр. 02-39 /24 од 

29.08.2022. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  

 

      О д л у к у 

 

 XV-1. Усвајају се модели вредновања за пројекат државне матуре. 

 

 Саставни део ове Одлуке су модели из става 1 и налазе се у прилогу. 

 

 

  XVI 

 

             На основу дописа Већа катедре Института за математику и информатику бр. 05-

390/22 од 29.08.2022. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
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             О д л у к у 

 

 XVI-1. Именује се др Сузанa Алексић, ванредни професор у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета, за Руководиоца студијског 

програма ОАС Математике, на период од три године. 

 

 XVI-2. Именује се др Ненад Стојановић, доцент у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета, за Руководиоца студијског програма 

МАС Математике, на период од три године. 

 

 

 

  XVII 

 

На захтев Природно-математичког факуктета у Приштини са привременим 

седиштем у Косовској Митровици бр. 01-390/1 од 11.07.2022. године, 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 

 

XVII-1. Даје се сагласност др Светиславу Савовићу,  редовном професору, за рад 

у допунском радном односу до 30% пуног радног времена  на Природно-математичком 

факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици,  на извођењу 

наставе из предмета Физичка механика са фондом од 4 часа предавања недељно у зимском 

семестру на основним академским студијама, студијског програма Физика, за школску 

2022/23. годину. 

 

 * * * * 
 

На захтев Економског факуктета у Крагујевцу бр. 01-390/5 од 24.08.2022. године, 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 

 

XVII-2. Даје се сагласност Немањи Вучићевићу,  асистенту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена  на Економском факултету у Крагујевцу,  на 

извођењу вежби из предмета Математика у економији са фондом од 3 часа недељно на 

годишњем нивоу на основним академским студијама, за школску 2022/23. годину. 

 

 * * * * 
 

На захтев др Сузане Алексић, ванредног професора и Александра Аксентијевића, 

асистента на Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу бр. 05-390/17 од 29.08.2022. године и сагласности Института за математику и 

информатику, а на основу члана 90  Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
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88/2017) и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVII-3. Даје се сагласност др Сузани Алексић, ванредном професору, и 

Александару Аксентијевићу, асистенту, за учешће на конкурсу ПРИЗМА Фонда за науку, 

као и коришћење простора и опреме потребне за реализацију пројекта, уколико буде 

одобрен за финансирање (кабинети A-II-26 и A-II-16 са постојећом опремом (десктоп 

рачунари, штампач), библиотека и просторни капацитети за потребе организовања 

семинара, конференција и радионица. Предлог назива пројекта је Global and local analysis 

of operators and distributions, акроним GOALS. Предложени руководилац пројекта је др 

Ненад Теофанов, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички 

факултет. 
 

     * * * * 

На захтев др Невене Ђукић, редовног професора иЂорђа Минића, истраживача-

приправника на Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 04-390/6 од 29.08.2022. године и сагласности 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 

 

XVII-4. Даје се сагласност др Невени Ђукић, редовном  професору, и Ђорђу 

Минићу, истраживачу – приправнику, за учешће на конкурсу ПРИЗМА Фонда за науку. 

Предлог назива пројекта је GROPI - Genetic Resources for Organic Production Improvement, 

Подпрограм: Biotechnical sciences. Предложени руководилац пројекта је др Војка Бабић, 

научни саветник, Институт за кукуруз „Земун Поље“. 

 

 

     XVIII 

 

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

да је у току други уписни рок, а да је полагање пријемног испита 01.09.2022. године. 

 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 25 минута. 

 

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

       

 

 

Далиборка Јовановић, економиста                                                  Проф. др Марија Станић 
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