
       Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

          Број: 370 

          06.07.2022. године 

          К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 
 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 06.07.2022. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствоваo јe 21 члан већа и то: др 

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

Вукајловић, асистент, ванредни професор, др Небојша Даниловић, асистент са докторатом, 

др Слађана Димитријевић, доцент, др Мирољуб Дугић, редовни професор, др Горица 

Ђелић, ванредни професор, редовни професор, др Иван Живић, редовни професор, др 

Верица Јевтић, ванредни професор, др Милан Ковачевић редовни професор, др Маријана 

Косанић, ванредни професор, редовни професор, др Бранка Огњановић, редовни професор, 

др Биљана Петровић, редовни професор, проф. др Славко Раденковић, ванредни професор,  

др Вишња Симић, доцент, др Зорка Станић, ванредни професор, др Милан Станковић, 

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

ванредни професор и др Марина Топузовић, редовни професор. 

 

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

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

дипл. Правник, Никола Милановић, председник Студентског парламента и Далиборка 

Јовановић, економиста. 

 

Седницом Наставно-научног већа председавао је председавао је, по овлашћењу 

Декана Факултета, проф. др Александар Остојић, Продекан за наставу 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 доцент у Институту за 

биологију и екологију. 

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

Институту за биологију и екологију. 

4. Поверавање испита у Институту за хемију. 
5. Разматрање Извештаја рецензената рукописа у Институту за хемију. 
6. Предлог измене члана Комисије за самовредновање са Института за хемију. 
7. Разно. 

 

 

 

 

I 





 
 

Универзитет у Крагујевцу, Институт за информационе технологије. УДК: 579.67 

(Микробиологија хране), у следећем саставу:  
 

1. др Владимир Томовић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Технолошки 

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

Прехрамбено инжењерство; 

2. др Наташа Јоковић, ванредни професор, Универзитет у Нишу, Природно-

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

Експериментална биологија и биотехнологија; 

3. др Олгица Стефановић, ванредни професор, Универзитет у Крагујевцу, Природно-

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

Микробиологија; 

4. др Катарина Младеновић, научни сарадник, Универзитет у Крагујевцу, Институт 

за информационе технологије, научна област: Биологија (председник Комисије); 

5. др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Универзитет у Новом Саду, Технолошки 

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

Прехрамбено инжењерство. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

 

 

 

 

      IV 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-370/3 од 05.07.2022. године, а на 

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

донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IV-1. Πоверава се  редовном професору др Зорици Петровић одржавање испита у 

преосталим испитним роковима школске 2021/2022. године из следећих предмета: 

 

1) Органска хемија 2, основне академске студије хемије и 

2) Биорганска хемија, мастер академске студије хемије.  

 

    

  V 

 

На основу Извештаја рецензената др Милана Јоксовића, редовни професор, 

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

хемија; др Марије Сакач, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, Природно-

математички факултет; ужа научна област: Органска хемија и др Зорана Д. Марковића, 

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



 
 

Научна област: Хемија, као и сагласности Института за хемију, бр. 03-370/5 од 05.07.2022. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом 

„СЕЛЕНОЦИКЛИЗАЦИЈЕ“ аутора др Биљане Шмит прихвати као монографија и  

проследи у даљу процедуру ради штампања. 
 

      VI 

  

На основу захтева Института за хемију бр. 03-370/4 од 05.07.2022. године, а како је 

проф. др Снежана Рајковић постала члан Комисије за акредитацију и проверу квалитета при 

НАТ-у и због сукоба интереса не може бити више члан Комисије за самовредновање, на 

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

донело следећу 

 

             О д л у к у 

 

VI-1. Др Снежана Рајковић, редовни професор у Институту за хемију Факултета 

разрешава се дужности члана Комисије за самовредновање Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу јер је изабрана за члана Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета при НАТ-у. 

Доц. др Вера Дивац бира се за члана Комисије за самовредновање Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

 

  

 

VII 

 

 Под тачком разно проф др. Александар Остојић, дао је информацију о броју 

уписаних студената на Основним академским студијама. Такође је истакао и да у 

Еколошком центру Радуловачки у Сремским Карловцима представницима Ботаничке 

баште Факултета 7. јућа ће бити свечано уручено признање Зелени лист.  

Признање је додељено у оквиру акције „Тражимо највећег загађивача и заштитнике 

животне средине“, најстарије и најугледније еколошке акције у Србији, коју организују 

Радио Београд 2 и Покрет горана Војводине. 

 

Нагласио је и да Факултет треба да достави став о пројекту Државне матуре. 

 

Проф. др Милан Ковачевић рекао је да је отворен конкурс за нови пројектни циклус 

и да је крајњи рок 15.09.2022. године. 

 

 






