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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 650 

26. 9. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 26. 9. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 24  члана већа и то: проф. др Зорица Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-

Ђорђевић,  Милица Грбовић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, 

проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, Драгана Јаковљевић, проф. др 

Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. др Милан Ковачевић, др 

Владимир Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 

Бранка Огњановић, проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. 

др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 

Љиљана Чомић. 

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

сопственој иницијативи: доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и 

екологију, проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, Ђорђе Петровић, 

студент, Марија Јеремић, студент, Марија Поповић, студент, Јовица Бранковић, студент 

продекан, Предраг Арсенијевић, Председник Студентског парламента, секретар 

Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација мандата члана ННВ-а. 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за хемију. 

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

професор у Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за хемију. 

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

Институту за хемију. 

7. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

8. Одређивање чланова Комисија за избор сарадника у звање сарадник у настави у 

Институту за математику и информатику. 

9. Покретање поступка за избор сарадника у звање сарадник у настави у Институту 

за математику и информатику. 

10. Разматрање извештаја о избору научног сарадника у Институту за хемију. 
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11. Покретање поступка за избор научнoг сарадника у Институту за хемију. 

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

Институту за хемију.   

13. Разматрање извештаја Комисија за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

14. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за математику и информатику. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију и Институту за биологију и екологију. 

16. Разматрање захтева за продужење рока одбране докторске дисертације. 

17. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију. 

18. Предлог члана и заменика члана Стамбене комисије Универзитета. 

19. Предлог измена услова и мерила за упис кандидата на Мастер и Докторске 

академске студије у Институту за биологију и екологију. 

20. Разматрање захтева у вези организације наставе у Институту за математику и 

информатику. 

21. Разматрање извештаја Комисије за обезбеђење квалитета о спроведеној анкети о 

студентском вредновању квалитета студијских програма и педагошког рада 

наставника и сарадника. 

22. Разматрање Извештаја о раду и Акционог плана Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета. 

23. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

24. Разно. 

I 

На основу дописа Института за биологију и екологију бр. 04-650/35 од 25.09.2018. 

године, а сходно члану 155 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа др 

Драгане Јаковљевић, асистенту у Институту за биологију и екологију, у текућем 

мандатном периоду. 

Верификацијом мандата др Драгана Јаковљевић је постала пуноправни члан Већа 

на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 6 Статута Факултета доц. др Снежани 

Бранковић, доценту у Институту за биологију и екологију престао мандат члана 

Наставно-научног већа. 

II 

Записник под бројем са XLXXI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 12.09.2018. године, једногласно је усвојен. 
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III 

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

Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-650/43 од 26.09.2018. године у саставу: др 

Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Тибор 

Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду; ужа научна 

област: Општа и неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, 

а по конкурсу расписаном дана 4. 7. 2018. године у листу “Послови“, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Верице Јевтић, доцента,у звање ванредни професор за ужу научну област Неорганска 

хемија  у Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IV 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-650/17 од 24. 9. 2018. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Неорганска хемија у Институту за хемију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, Дописни члан САНУ; ужа научна област: 

Неорганска хемија; Датум избора у звање: 03.05.2001. година (председник 

комисије);  

2. др Катарина Анђелковић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија. Датум избора у звање: 

23.11.2007. година; 

3. др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. Датум избора 

у звање: 12.01.2018. година. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-650/16  од 24.09.2018. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно 

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

IV-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Биохемија у Институту за хемију, Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

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

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија. Датум 

избора у звање: 24.03.2013. (председник комисије); 

2. др Веле Тешевић, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Органска хемија. Датум избора у звање: 

26.03.2015; 

3. др Наталија Половић, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биохемија. Датум избора у звање: 16.09.2016. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

На основу захтева Института за биологију и еколгију, бр. 04-650/30  од 

25.09.2018. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута 

Факултета. Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IV-3. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Биологија ћелије и ткива у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Александра Кораћ, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у 

Београду; ужа научна област: Биологија ћелије и ткива. Датум избора у звање: 

20.05.2010. година  (председник Комисије); 

2. др Весна Коко, редовни професор у пензији, Биолошки факултет Универзитета 

у Београду; ужа научна област: Биологија ћелије и ткива; Датум избора у звање: 

11.07.2007. година, и научни саветник Института за медицинска истраживања 

Универзитета у Београду; Датум избора у звање: 25.01.2000. година; 

3. др Мирела Будеч, научни саветник, Институт за медицинска истраживања 

Универзитета у Београду; ужа научна област: Неуроендокринологија. Датум 

избора у звање: 26.02.2014. година.  

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

V 

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

Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-650/29  од 24.09.2018. године у саставу: др 

Данијела А. Костић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија (председник Комисије); др 

Марина Митровић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Владимир П. Бешкоски, ванредни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија, 
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као и сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 20. 6. 

2018. године у листу “Послови”, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Милана Младеновића, доцента, у звање доцент за ужу научну област Биохемија у 

Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

VI 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-650/18 од 24. 9. 2018. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Настава 

хемије у Институту за хемију, Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Тибор Ј. Сабо, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Општа и неорганска хемија. Датум избора у звање: 

07.11.2007. година (председник Комисије); 

2. др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор, Природно-математички 

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

Датум избора у звање: 27.05.2005. година;  

3. др Јелена Ђурђевић Николић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Настава хемије. Датум избора у 

звање: 09.07.2015. година. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

VII 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-650/41 од 26.09.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета је већином гласова “ЗА” донело следећу 

О д л у к у 

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

о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент, за уже научне 

области Органска хемија и Настава хемије у Институту за хемију, Факултета. 

VIII 
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На основу захтева Института за математику и информaтику бр. 05-650/13 од 

24.09.2018. године и члана 97 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 једног сарадника у звање сарадник у настави са 50% радног времена,  за ужу 

научну област Алгебра и логика, у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Радослав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика (председник 

Комисије); 

2. др Небојша Икодиновић, ванредни професор Математичког факултета 

Универзитета у Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика; 

3. др Силвана Маринковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика. 
 

На основу захтева Института за математику и информaтику бр. 05-650/14 од 

24.09.2018. године и члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор три  сарадника у звање сарадник у настави са 50% радног времена, за ужу научну 

област Математичка анализа са применама, у Институту за математику и информатику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. Академик др Стеван Пилиповић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Функционална 

анализа, геометрија и топологија (председник Комисије); 

2. др Марија Станић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама;  

3. др Сузана Алексић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама. 
 

На основу захтева Института за математику и информaтику бр. 05-650/39 од 

25.09.2018. године и члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-3. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног  сарадника у звање сарадник у настави са пуним радним временом, за ужу 

научну област Програмирање, у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
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1. др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање (председник 

Комисије); 

2. др Милан Тасић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; 

3. др Ана Капларевић Малишић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање. 

IX 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 04-650/15 од 24.09.2018. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 30% 

радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 

информатику Факултета. 

X 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-650/24 од 24.09.2018. године у саставу: др 

Љубинка Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка хемија (председник 

Комисије); др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору; 

ужа научна област: Хемија; др Зорка Станић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Аналитичка 

хемија, као и сагласности Института за хемију, 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 поновни избор др Зорана Симића, научног 

сарадника, у научно звање научни сарадник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

XI 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-650/22 од 24.09.2018. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XI-1. Покреће се поступак за избор др Невене Станковић, истраживача-

сарадника, у научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
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Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Невене Станковић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Милан Младеновић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија (председник Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија;  

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

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија. 

XII 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-650/40 од 

25.09.2018. године у саставу: др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор, Природно-

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

хемија (председник Комисије); др Тибор Ј. Сабо, редовни професор, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Општа и неорганска хемија; др 

Ратомир М. Јелић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Гордана П. Радић, ванредни 

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

Фармацеутска хемија; др Ненад Л. Вуковић, 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 одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација и биолошка активност 

комплекса Pd(II) са етилендиаминским и кумаринским дериватима 

аминокиселина“, кандидата Данијеле Стојковић. 

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 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-650/28 од 

24.09.2018. године у саставу: др Зоран Марковић, редовни професор, Департман за 

хемијско-технолошке науке,  Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: 

Органска хемија (председник Комисије); др Верица Јевтић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска 
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хемија; др Ненад Вуковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Дејан Миленковић, научни сарадник, 

Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг Крагујевац; научна област: Хемија; 

др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија, као и сагласности Института за 

хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. 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 неких 

деривата кумарина и одговарајућих Pd(II) комплекса“, кандидата Едине Авдовић. 

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 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-650/27 од 

24.09.2018. године у саставу: др Ненад Јанковић, научни сарадник, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија (предложени 

ментор); др Зорица Бугарчић, редовни професор, Институт за хемију, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија 

(председник Комисије); др Зоран Ратковић, ванредни професор, Природно-

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

др Милан Вранеш, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија; др Марина Костић, научни 

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

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

“Синтеза, карактеризација, биолошко и DFT испитивање хиноксалинона и 

бензоксазинона” за израду докторске дисертације кандидату Јелени Петронијевић. 

За ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке предлаже се др Ненад 

Јанковић. 
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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 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-650/25 од 

24.09.2018. године у саставу: др Зорка Станић, ванредни професор, Природно-

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

хемија (предложени ментор); др Милан Антонијевић, редовни професор, Технички 

факултет у Бору, Универзитет у Београду; ужа научна област: Хемија (председник 

Комисије); др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички  

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

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

донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

“Примена природних минерала као сензора за електрохемијска одређивања 

различитих једињења у воденој и неводеној средини” за израду докторске 

дисертације кандидату Јелени Степановић. 

За ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке предлаже се проф. др 

Зорка Станић. 

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 
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упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-650/26 од 

24.09.2018. године у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-

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

(предложени ментор), др Ненад Јанковић, научни сарадник, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија (председник Комисије); др 

Дејан Баскић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија и имунологија; др Зоран Ратковић, 

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

научна област: Органска хемија; др Милан Вранеш, ванредни професор, Природно-

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

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

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

“Ацетопирувати као прекурсори у синтези неких биолошки активних једињења” за 

израду докторске дисертације кандидату Ненаду Јоксимовићу. 

За ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке предлаже се проф.  др. 

Зорица Бугарчић. 

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. 

XIV 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 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 Миодраг 

Рашковић, редовни професор, Математички институт САНУ; ужа научна област: 

Алгебра и логика; др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика (председник 
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Комисије); др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет 

Универзитета у Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика 

(предложени ментор), др Ангелина Илић-Степић, научни сарадник, Математички 

институт САНУ; ужа научна област: Математичка логика; др Владимир Ристић, 

доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: 

Математика са методиком наставе, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/60 од 21.09.2018. 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: „Логике са метричким 

операторима“ и испуњености услова кандидата Ненада Стојановића 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 

Небојша Икодиновић. 
 

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 хемију, бр. 03-650/19 од 24.09.2018. године и 

члана 48 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 

“N, N - циклични азометинимини као прекурсори у синтези нових деривата 

пиразолопиразолона” и испуњености услова кандидата Јоване Бугариновић и 

предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

1. др Иван Дамљановић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, научна област: Хемија (предложени ментор); 

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

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

Комисије); 

3. др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука, Косовска 

Митровица, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и 

биохемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-650/33 од 

25.09.2018. године и члана 48 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 

„Еколошка диференцијација врсте Teucrium montanum L. (Lamiaceae) на 

стаништима са кречњачком и серпентинитском геолошком подлогом“ и 

испуњености услова кандидата Ненада Златића и предложеног ментора, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Милан Станковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

средине (предложени ментор); 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака (председник Комисије); 

3. др Данијела Мишић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

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

научна област: Физиологија биљака. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVI 

На основу захтева Саве Васића бр. 04-650/11  од 24.09.2018. 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 

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

насловом „Осетљивост микробиолошког биофилма на деловање природних 

биоактивних супстанци in vitro“ кандидату Сави Васићу, и то највише за две године, због 

потешкоћа у у вођењу нових метода током израде докторске дисертације. 

XVII 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у саставу: 

др Мирољуб Милинчић, редовни професор, Географски факултет, Универзитет у 

Београду, ужа научна област: Геопросторне основе животне средине и др Александар 

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

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

као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-650/31 од 25.09.2018. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
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XVII-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис практикума под називом 

“МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – практикум за 

студенте” аутора др Снежане Симић, ванредног професора, Природно-математичког 

факултета, Универзитета у Крагујевцу и др Дејана Филиповића, редовног професора, 

Географског факултета, Универзитета у Београду, проследи у даљу процедуру ради 

штампања. 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у саставу: 

др Снежане Радуловић, редовног професора, Природно-математичког факултета, 

Департмана за биологију и екологију, Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: 

Екологија; др Зоре Дајић Стевановић, редовног професора, Пољопривредног 

факултета, Универзитета у Београду, ужа научна област: Пољопривредна ботаника, као 

и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-650/32 од 25.09.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис практикума под називом 

“ЕКОЛОГИЈА БИЉАКА – практикум за вежбе” аутора др Милана Станковића, 

доцента Природно-математичког факултета у Универзитета у Крагујевцу, проследи у 

даљу процедуру ради штампања. 

XVIII 

На основу дописа Универзитета бр. 01-15/141 од 17.09.2018. године и Института 

за биологију и екологију Факултета бр. 04-650/34 од 25.09.2018., Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Предлаже се за члана Стамбене комисије, у складу са чланом 21 

Правилника о критеријумима и начину изнајмљивања/давања у закуп и куповине 

станова Фондације за станове за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу, др 

Владица Симић, редовни професор у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу. 

На основу дописа Универзитета бр. 01-15/141 од 17.09.2018. године, Наставно-

научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-2. Предлаже се за заменика члана Стамбене комисије , у складу са чланом 

21 Правилника о критеријумима и начину изнајмљивања/давања у закуп и куповине 

станова Фондације за станове за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу, др 

Милан Јоксовић, редовни професор у Институту за хемију Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу. 

XIX 

На основу дописа  Института за биологију и екологију Факултета бр. 04-650/37 

од 25. 9. 2018, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

XIX-1. Усвајају се измене услова и мерила за упис кандидата на Мастер 

академске студије у Институту за биологију и екологију.  

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

На основу дописа  Института за биологију и екологију Факултета бр. 04-650/36 

од 25.09.2018, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIX-2. Усвајају се измене услова и мерила за упис кандидата на докторске 

академске студије у Институту за биологију и екологију.  

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

XX 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-650/12 од 

24.09.2018. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XX-1. Изузетно, школске 2018/2019. студентима који студирају трећу годину 

ОАС Математике по плану акредитованом 2016. године настава из предмета Методика 

реализоваће се у зимском семестру, уместо у летњем. 

XXI 

На основу дописа проф. др Славка Раденковића, председника Комисије за 

обезбеђење квалитета и проф. др Александра Остојића, продекана за наставу бр. 01-

650/5 од 21.09.2018. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXI-1. Усваја се  Извештај Комисије за обезбеђење квалитета о спроведеној 

анкети о студентском вредновању квалитета студијских програма и педагошког рада 

наставника и сарадника за летњи семестар школске 2017/18 године. 

Саставни део ове Одлуке је Извештај из става 1 и налази се у прилогу. 

XXII 

На основу дописа проф. др Славка Раденковића, председника Комисије за 

обезбеђење квалитетa бр. 01-650/6 од 21.09.2018. године и бр. 01-650/07 од 21.09.2018. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXII-1. Усваја се  Извештај о раду и Акциони план Комисије за обезбеђење 

квалитета Факултета за школску 2017/18 годину. 

Саставни део ове Одлуке су Извештаји из става 1 и налази се у прилогу. 
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XXIII 

На основу захтева Председника Студентског парламента Предрага Арсенијевића, 

бр. 01-650/2 од 13.09.2018. године, Наставно-научно веће  је са 25 гласова „ЗА“ и 3 гласа 

„ПРОТИВ“ и донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-1. Oдобрава се октобарски испитни рок као ванредни испитни рок и то 

студентима свих година са могућношћу полагања само једног испита. 

Испитни рок из става 1 ове одлуке одржаће се дана 01.10.2018. године. 

На захтев Високе техничке школа струковних студија у Крагујевцу бр. 01-650/3 

од 17.09.2018. године, а на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 

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

О д л у к у 

XXIII-2. Даје се сагласност др Владимиру Марковићу за извођење вежби из 

предмета Увод у програмирање у зимском семестру и Објективно орјентисано 

програмирање у летњем семестру укупним оптерећењем на годишњем нивоу од 7 часова 

активне наставе (вежбе). Др Владимир Марковић има оптерећење на Природно-

математичком факултету од 21 часа недељно у оба семестра. 

На захтев Високе техничке школа струковних студија у Крагујевцу бр. 01-650/1 

од 12.09.2018. године, а на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 

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

О д л у к у 

XXIII-3. Даје се сагласност др проф. др Виолети Петровић за извођење наставе 

из предмета Основи рачунарске технике, Архитектура рачунара и Напредни нивои 

пројектовања информационих система са укупним оптерећењем на годишњем нивоу од 

3,5 часова активне наставе. Проф. др Виолета Марковић на Природно-математичком 

факултету има 12 часова (по 6 часова недељно у оба семестра) на годишњем нивоу. 

На захтев Факултета инжењерских наука  у Крагујевцу бр. 01-650/42 од 

26.09.2018. године, а на основу члана 75.  Закона о високом образовању, члана 156 

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

О д л у к у 

XXIII-4. Даје се сагласност Милошу Павковићу, асистенту, за допунски радни 

однос до 30% пуног радног времена у школској 2018/19. години на предмету Рачунарске 

основе интернета.  

На основу дописа Института за биологију и еколију бр. 04-650/38 од 25.09.2018. 

године. Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-5. Усваја се  предлог за измену  Правилника о пријави, изради и одбрани 

докторске дисертације, односно докторског уметничког пројекта Универзитета у 

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

На основу дописа проф. др Зорана Матовића, координатора NETCHEM пројекта 

за Универзитет у Крагујевцу бр. 03-650/23 од 24.09.2018. године. Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXIII-6. Даје се сагласност за одржавање курсева континуираног 

професионалног усавршавања, као и модернизација програма на мастер (4 студијска 

програма) и докторским (2 студијска програма) студијама у оквиру 

ЕРАЗМУС/NETCHEM 573885-EPP-1-2016-1-RS-EPPKAA2-CBHE-JP-( 2016-2586/001-

001) пројекта. 

Саставни део ове Одлуке су Курсеви и називи Студијских програма Мастер и 

Докторских студија из става 1 и налазе се у прилогу. 

XXIV 

Под тачком разно није било никакве дискусије. 

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

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


