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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 580 

9. 12. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане у електронском облику дана 9. 12. 2020. године, 

са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало јe у тренутку 

отварања 29 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. 

др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Теодора Трифуновић, проф. 

др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, др Сања Јанићевић, 

проф. др Верица Јевтић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др 

Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Матовић Зоран, проф. др 

Емилија Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др 

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

Светисав Савовић, проф. др Владица Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Милан 

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

Стојановић и проф. др Марина Топузовић. 

Седници је са малим закашњењем приступио проф. др Дејан Бојовић, 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 и 

Самостални стручнотехнички сарадник за правне послове, Мирјана Ћурчић, дипл. 

правник. 

Седницом Наставно-научног већа Факултета председавала је проф. др Марија 

Станић, Декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање Записника са претходне седнице. 

2. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање редовни професор 

у Институту за математику и информатику. 

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

професор у Институту за биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

5. Утврђивање предлога о избору предавача ван радног односа у Институту за 

физику. 

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

7. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент за 

60% радног времена у Институту за математику и информатику. 
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8. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор два сарадника у звање 

сарадника у настави у Институту за математику и информатику. 

9. Избор студента демонстратора у Институту за математику и информатику. 

10. Разматрање Извештаја Комисије о избору вишег научног сарадника. 

11. Покретање поступка за избор вишег научног сарадника у Институту за хемију. 

12. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника  у Институту за за 

биологију и екологију. 

13. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за математику и 

информатику. 

14. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за хемију, 

Институту за физику, Институту за биологију и екологију и Институту за 

математику и информатику. 

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

Институту за биологију и екологију. 

16. Разматрање Извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту зa хемију. 

17. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију. 

18. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију. 

19. Разно. 

I 

Записник под бројем 540 са XLI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 25. 11. 2020. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 580/1 од 30. 11. 2020. године у 

саставу: др Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт, САНУ, 

Београд; ужа научна област: Математичка логика, др Миодраг Рашковић, редовни 

професор у пензији, Математички институт, САНУ, Београд; ужа научна област: 

Математичка логика (председник Kомисије) и др Александар Перовић, редовни 

професор, Саобраћајни факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Математика, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, а 

по конкурсу расписаном дана 14. 10. 2020. године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Радосава Ђорђевића, ванредног професора у звање редовни професор за научну 

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

и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 15 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

file:///G:/ZAPISNICI_NNV_PRIMERI/PRIMERI/odobravanje%20produzetka%20vrenmena%20odbrane.docx
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III 

На основу захтева Института за биологију и екологију број 580/3 од 03.12.2020. 

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: 

Биологија,  ужу научну област  Екологија, биогеографија и заштита животне средине 

у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (председник Комисије); датум избора: 16. 9. 2015. 

године; 

2. др Ивана Теодоровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Заштита животне средине; датум 

избора: 3. 3. 2016. године; 

3. др Мирјана Стојановић Петровић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); датум избора: 

26. 11. 2020. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 580/18 од 7. 12. 2020. 

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 

IV-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. 

V 

На основу члана 127. Статута Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 580/5 од 04.12.2020. 

године у саставу: др Ненад Стевановић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика 

(председник Комисије), др Виолета Петровић, ванредни професор, Природно-

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

молекулска и оптичка физика и др Саша Симић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет, у Крагујевцу; ужа научна област: Електродинимика, физика 

плазме и астрофизика, као и сагласности Института за физику Факултета, Наставно-

научно веће једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

V-1. Др Драган Милојевић, примаријус и специјалиста ургентне медицине, бира 

се у звање предавача ван радног односа на предмету Физичке основе електротерапије и 

електродијагностике на Основним академским студијама физике (модул Медицинска 

физика) у Институту за физику на период у трајању од једне школске године. 

Предлаже се Декану Факултета да са именованим закључи Уговор о ангажовању 

са укупним фондом од 20 часова. 

VI 

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

математичког факултета у саставу: др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, 

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

Аналитичка хемија (председник Комисије), др Маја Pagnacco (Пањако), виши научни 

сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду; 

научна област: Хемија и др Андрија Ћирић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија, као и сагласности 

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

службе и продекана за наставу бр. 25/53 од 30.11.2020. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Др Иван Јаковљевић, асистент, бира се у звање  асистент  за научну 

област: Хемија, ужу научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију 

Факултета, на три године.   

VII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 580/15 од 

07.12.2020. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистент за 60% од пуног радног времена, за научну 

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

за математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и системи (председник Комисије); 

2. др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; 

3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање. 
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VIII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 580/16 од 

07.12.2020. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор два сарадника у звање сарадник у настави за научну област: Рачунарске науке, 

ужу научну област: Методологије рачунарства у Институту за математику и 

информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације 

(председник Комисије); 

2. др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; 

3. др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција. 

IX 

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: 1. др Бобан Стојановић (председник комисије) 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 

(Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи), 2. др Вишња 

Симић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 

(Вештачка интелигенција) и 3. др Татјана Стојановић, доцент  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (Вештачка интелигенција) као и 

сагласности Института за математику и информатику бр. 580/20 од 07.12.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Никола Бачанин поново се бира се у звање студента демонстратора за 

наставне предмете: Практикум из програмирања 1, Практикум из програмирања 1 (за 

студенте математике), Практикум из програмирања 3 (за студенте математике), 

Клијентске Веб технологије, Основе програмирања, Структуре података и алгоритми 1, 

Програмирање дистрибуираних система (и Програмирање сложених софтверских 

система по старом програму) у Институту за математику и информатику Факултета, на 

годину дана. 

X 

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

Природно-математичког факултета бр. 580/19 од 07.12.2020. године у саставу: др 

Бранка Огњановић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија (председник Комисије), др Сања Матић, виши научни сарадник, Институт 
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за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија и др 

Данијела Максимовић-Иванић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

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

област: Биологија канцера, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Марка Живановића, научног 

сарадника у звање виши научни сарадник, за научну област: Биологија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

XI 

По захтеву Института за хемију бр. 580/9 од 4. 12. 2020. 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 др Драгане Стевановић, научног сарадника 

у звање виши 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 Драгане 

Стевановић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Горан Богдановић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ – 

Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду; 

научна област: Хемија; 

3. др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у 

Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска 

хемија и биохемија. 

XII 

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

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

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

област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, др Биљана Божић 

Недељковић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, научна 

област: Биологија, ужа научна област: Имунологија (председник Комисије) и др 

Емилија Маринковић, научни сарадник, Институт за вирусологију, вакцине и серуме 

„Торлак“, Универзитет у Београду, научна област: Биологија, ужа научна област: 

Имунологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана 

за наставу бр. 25/54 од 30.11.2020. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

XII-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Ана Обрадовић. изабере у научно 

звање научни сарадник за научну област: Биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XIII 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Александар Пеулић, научни 

сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду; научна област: 

Информационе технологије, др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске 

комуникације (председник Комисије) и др Ана Капларевић-Малишић, доцент, 

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

Програмирање, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/52 од 30.11.2020. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Милош Павковић, бира се у звање истраживач-сарадник за научну област: 

Рачунарске науке у Институту за математику и информатику Факултета, на четири 

године. 

XIV 

По захтеву Института за хемију бр. 580/8 од  04.12.2020. године, а на основу члана 

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

О д л у к у 

XIV-1. Покреће се поступак за избор Јоване Марјановић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

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

* * *  

По захтеву Института за физику бр. 580/6 од  04.12.2020. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XIV-2. Покреће се поступак за избор Марка Милошевића, мастер физичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за физику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Физика. 
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* * *  

По захтеву Института за физику бр. 580/6 од  04.12.2020. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XIV-3. Покреће се поступак за избор Жељка Цимбаљевића, мастер физичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за физику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област: Физика. 

* * *  

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 580/2 од  03.12.2020. године, 

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

је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-4. Покреће се поступак за избор Николе Раденковића, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 

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

Биологија. 

* * *  

По захтеву Института за математику и информатику бр. 580/17 од  07.12.2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-5. Покреће се поступак за избор Александре Милосављевић, мастер 

математичара, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област: Математика. 

* * *  

По захтеву Института за математику и информатику бр. 580/17 од  07.12.2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-6. Покреће се поступак за избор Немање Вучићевића, мастер 

математичара, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област: Математика. 

* * *  
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По захтеву Института за математику и информатику бр. 580/17 од  07.12.2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-7. Покреће се поступак за избор Јелене Димитријевић, мастер 

математичара, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област: Математика. 

* * *  

По захтеву Института за математику и информатику бр. 580/17 од  07.12.2020. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-8. Покреће се поступак за избор Данице Продановић, мастер 

информатичар, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област: Рачунарске науке. 

XV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 580/4 од 03.12.2020. 

године у саставу: др Саша Марић, ванредни професор, Биолошки факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 

животиња (председник Комисије), др Александра Милошковић, научни сарадник, 

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

Биологија и др Милица Стојковић-Пиперац, доцент, Природно-математички факултет 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Екологија и заштита животне средине као и  

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Могућност конзервације фрагментисаних популација 

риба на примеру поточне мрене (Barbus balcanicus KotlÍk, Tsigenopoulos. Ráb & 

Berrebi, 2002)“ кандидатa Наташе Којадиновић, истраживача-сарадника. 

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. 
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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. 

XVI 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 580/14 од 04.12.2020. 

године у саставу: др Снежана Рајковић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија 

(предложени ментор), др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; дописни члан САНУ; ужа научна 

област: Неорганска хемија (предесдник Комисије), др Биљана Петровић, редовни 

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

област: Неорганска хемија, др Горан Јањић, виши научни сарадник, Институт за 

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

Марија Живковић, доцент, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Органска хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: 

„Синтеза и антитуморска активност динуклеарних платина(II) комплекса са 

нафтиридинима као мостним лигандима“ за израду докторске дисертације кандидата 

Бате Коновалова, студента докторских академских студија хемије. 

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

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

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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XVII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, као и захтева Института за хемију бр. 580/12 од 

04.12.2020. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом ,,Полифенолни профил и биохемијска активност 

екстраката одабраних биљних врста као извора потенцијалних природних 

нутрацеутикаˮ, кандидата Веснe Величковић, студентa ДАС Хемија (ментор 

докторске дисертације је др Павле Машковић, ванредни професор Агрономског 

факултета у Чачку, Универзитета у Крагујевцу. Докторска дисертација је из уже научне 

области Биохемије, а УДК број је 577,1 (пет стотина четрдесет и седам, један)), у 

следећем саставу: 

1.  др Сузана Јовановић Шанта, ванредни професор, Природно математички 

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

Комисије);  

2. др Данијела Костић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

3. др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XVIII 

На основу захтева  Филипа Грбовића, студента ДАС Биологија и сагласности 

Института за биологију и екологију број 580/21 од 07.12.2020. 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 

XII-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под 

насловом „Алелопатски потенцијал изабраних инвазивних врста биљака из различитих 

екосистема Србије“ кандидату Филипу Грбовићу, студенту ДАС Биологија и то у 

трајању до годину дана, због бројних потешкоћа (вишегодишњег теренског рада, 

лабораторијски рад у знатној мери је пролонгиран недостатком адекватне опреме и 

кашњења испоруке хемикалија, општа неповољна ситуација узрокована пандемијом 

новог коронавируса у 2020. години) током израде докторске дисертације. 

XIX 

У оквиру тачке разно Декан Факултета је истакао да се наставља финансирање 

НИР-а за истраживаче у систему јавног сектора у акредитованим НИО у 2021. години. 
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Такође, захваљујући смањењу трошкова у последња два месеца је доста 

инвестирано, а најзачајније инвестиције су: 

- досадашњи 100Mb свич је замењен гигабитним чиме је битно побољшан квалитет 

интернета на Факултету, 

- сређена је просторија у подруму ИФ где ће бити пресељена архива ВПШ, након 

чега ће бити решен проблем недостатка простора за архиву Факултета, 

- реконструисани су кабинети A-I-26 и A-0-17, у току је реконструкција учионице 

А-I-21, 

- замењена је комплетно столарија са унутрашње стране ходника на 1. спрату 

главне зграде. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 47 минута. 

* * *  

 


