
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 630 

30.08.2017. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 30.08.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 27  чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 

Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић,  проф. др Милош Ивановић, проф. др Драгица 

Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, др Владимир Марковић, проф. др Светлана 

Марковић,  проф. др Бранка Огњановић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана 

Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. 

др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др 

Светислав Савовић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад 

Стојановић, проф. др Марина Топузовић,  проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 

Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и 

Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Размарање извештаја комисије за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за математику и информатику. 

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

у Институту за математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

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

професор у Институту за хемију.   

5. Утврђивање предлога одлука о избору наставника у звање доцент у Институту за 

хемију.  

6. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за биологију и екологију. 

7. Покетање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

8. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за физику. 

9. Разматрање извештаја комсија за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику.   

10. Одређивање чланова комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за математику и информатику и Институту за хемију.  

11. Покретање поступка за избор сарадника у настави у Институту за математику и 

информатику. 



12. Разматрање извештаја комисије за избор вишег научног сарадника у Институту 

за биологију и екологију. 

13. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију.  

14. Доношење одлука о избору истраживача приправника у Институту за биологију 

и екологију. 

15. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја комисија за оцену и 

одбрану докторских дисертација у Институту за хемију и Институту за биологију 

и екологију.   

16. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 
17. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја комисија за оцену научне 

заснованости теме докторских дисертација и испуњеноси услова кандидата и 

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

18. Разматрање извештаја комисија за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

хемију и Институту за математику и информатику. 

19. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

хемију и Иституту за биологију и екологију. 

20. Захтеви. 

21. Разно. 

I 

Записник под бројем 510 са XXXVIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 12.07.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 05-630/5 од 24.08.2017. године у саставу: академик др Градимир В. 

Миловановић (председник Комисије), редовни професор Математичког института 

САНУ у пензији, ужа научна област Нумеричка анализа и теорија апроксимација; 

aкадемик Стеван Пилиповић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Унвезитета у Новом Саду, ужа научна област Функционална анализа, геометрија и 

топологија; др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета 

Универзитета у Београду, научна област Математика и рачунарство, као и сагласности 

Института за математику и информатику, а по конкурсу расписаном дана 28.06.2017. 

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 

Марије Станић, ванредног професора, у звање редовни професор  за ужу научну 

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 



III 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 05-630/6 од 24.08.2017. године у саставу: др Миодраг Рашковић 

(председник Kомисије), редовни професор Математичког института САНУ,  ужа научна 

област Алгебра и логика; др Ђурђица Такачи,  редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Примењена 

анализа; др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета 

у Београду, научна област Математика и рачунарство; др Мирко Дејић, редовни 

професор Учитељског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Методика 

наставе математике; др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 

применама, као и сагласности Института за математику и информатику, а по конкурсу 

расписаном дана 28.06.2017. 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 

Бранислава Поповића, ванредног професора, у звање ванредни професор  за ужу 

научну област Методика, историја и филозофија математике у Институту за 

математику и информатику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 04-630/9  од 25.08.2017. године у саставу: др Драган Катарановски, 

редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др 

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине, као и сагласности Института за биологију и екологију, а по конкурсу 

расписаном дана 14.06.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

III-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Снежане Пешић, доцента, у звање ванредни професор  за ужу научну област 

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

екологију 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. 03-630/20 од  25.08.2017. године и 

члана 127 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 у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, датум избора 

09.04.2003. године (председник Комисије);  

2. др Милош Ђуран, дописни члан САНУ, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија, датум избора 05.11.2015. године; 

3. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, датум избора  

27.05.2005. године;  

4. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, датум избора 

26.09.2013. године; 

5.  др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у  

Београду  ужа научна област: Неорганска хемија, датум избора 07.11.2007. 

године.  

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-630/23 од 29.08.2017. године и 

члана 127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

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 

Органска хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија, датум избора 

02.12.2005. године (председник Комисије); 

2. др Веселин Маслак, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета  у 

Београду, ужа научна област: Органска хемија, датум избора 15.09.2016. године; 

3. др Деана Андрић, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, научна област: Органска хемија, датум избора 28.01.2010. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

 



V 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Иван Гутман, професор емеритус 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Физичка хемија (председник Комисије); др Светлана Марковић,  редовни  професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Физичка хемија; др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор Факултета за 

физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна област Физичка хемија-

спектрохемија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-504/8 од 17.07.2017. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу       

О д л у к у 

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

Славко Раденковић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Физичка 

хемија у Институту за хемију Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Милош И. Ђуран,  редовни  професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, дописни члан САНУ, 

ужа научна област Неорганска хемија (председник Комисије); др Живадин Д. Бугарчић, 

редовни  професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Неорганска хемија; др Катарина Анђелковић, редовни професор 

Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Неорганска хемија; 

др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Снежана Рајковић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Неорганска хемија, као и дописа Универзитета бр.  IV-01-412/7 од 

17.07.2017. године,  констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 

било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Биљана Глишић изабере у звање доцент за ужу научну област Неорганска хемија у 

Институту за хемију Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу бр. 04-630/8  од 25.08.2017. године у саставу: др Бранка Огњановић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

Комисије); др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 



„Синиша Станковић“, ужа научна област Физиологијa;  др Светлана Ивановић-Матић, 

научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, ужа научна 

област Молекуларна биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 14.06.2017. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Милоша Матића у звање доцент за ужу научну област  Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију Факултета, па 

се ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 

објављивања на универзитетском сајту. 

VII 

По захтеву Института за математику и нформатику бр. 05-630/2 од 24.08.2017. 

године, а на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89. Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 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 ужу научну 

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и нформатику 

Факултета. 

По захтеву Института за билогију и екологију бр. 04-630/10 од 28.08.2017. године, 

а на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89  Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну 

област Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за билогију и 

екологију Факултета. 

VIII 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, 

молекуска и оптичка физика (председник Комисије); др Бранко Дрљача, ванредни 

професор Природно-математичког факултета у Косовској Митровици Универзитета у 

Приштини, ужа научна област Теоријска физика; др Мирко Радуловић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Атомска, молекуска и оптичка физика, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/42 од 20.07.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 

VIII-1.  Ана Симовић, асистент, бира се у звање асистент за ужу научну област 

Атомска, молекуска и оптичка физика у Институту за физику Факултета, на три 

године.   

IX 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-630/1 од 22.08.2017. 

године у саставу: др Мирослава Петровић-Торгашев (председник Комисије), редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Геометрија;  др Мирослава Антић, ванредни професор Математичког факултета 

у Београду,  ужа научна област Геометрија; др Емилија Нешовић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Геометрија, као и сагласности Института за математику и информатику,   а по конкурсу 

расписаном дана 28.06.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Милице Грбовић, асистента, у звање асистент за 

ужу научну област Геометрија у Институту за математику и информатику Факултета и 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета 

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-630/3 од 24.08.2017. 

године у саставу: Академик Градимир В. Миловановић, редовни професор 

Математичког института САНУ у пензији,  ужа научна област Нумеричка анализа и 

теорија апроксимација; др Марија Станић (председник Комисије), ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама; др Татјана Томовић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Математичка 

анализа са применама, као и сагласности Института за математику и информатику,   а 

по конкурсу расписаном дана 28.06 2017. године (исправка конкурса објављена 

05.7.2017. године)  у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Петровић, асистента, у звање асистент за 

ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-

информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

 



X 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-630/25 од 

29.08.2017. године,  Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 

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

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Математичка анализа 

са применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Љиљана Павловић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама (председник Комисије); 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

3. др Јозеф Кратица, научни саветник Математичког института САНУ, научна 

област: Рачунарство. 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-630/22 од 25.08.2017. године,  

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 97 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Аналитичка хемија у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

1. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија (председник Комисије);   

2. др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду, уж научна област: Аналитичка хемија у фармацији; 

3. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија. 

XI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-630/7 од 25.08.2017. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу 

научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику и 

информатику Факултета. 



XII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-630/11 од 28.08.2017. године у саставу: др 

Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија (председник Комисије);  др Снежана 

Милошевић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, научна област Биотехничке науке; др Александар Остојић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Иване Радојевић, 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. 

XIII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета 04-630/12 од 28.08.2017. године у саставу:   др 

Мирјана Стојановић Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине (председник Комисије);  др Иво Караман, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 

Зоологија;  др Тања Тракић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија, као и сагласности Института за 

биологију и екологију Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Јоване Секулић, истраживача-

сарадника, у звање научни сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

XIV 

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

математичког факултета у саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија (председник Комисије); др Марко 

Живановић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 



Крагујевцу, научна област Биологија; др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник 

Института за онкологију и радиологију Србије, ужа научна област Молекуларна 

генетика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/43 од 20.07.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Милена Јовановић, мастер биолог, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др 

Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Новом Саду, ужа научна област Зоологија; др Тања Тракић научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу  25/46 

од 31.07.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-2. Слободанка Радосављевић, дипломирани биолог, бира се у звање  

истраживач-приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др 

Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Новом Саду, ужа научна област Зоологија; др Тања Тракић научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 25/45 од 

31.07.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-3. Мирослав Вулевић, мастер биолог, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета, на три године. 

XV 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја 

стручнекомисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 

саставу: др  Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија (председник 

Комисије); др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област Аналитичка хемија у фармацији; др 



Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета 25/49 од 07.08.2017. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Проучавање 

биоспецијације неких микроелемената у присуству флуорохинолона“, кандидата Ивана 

Јаковљевића 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 30 Закона о високом образовању и члана 48. 

став 8. Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 

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

Данијела Мишић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ Универзитета у Београду, научна област Биологија (председник Комисије); 

dr Rudolf Bauer, Univ. Professor (др Рудолф Бауер, редовни професор) Institute of 

Pharmaceutical Sciences, Department of Pharmacognosy, Karl-Franzens Univeryity, Graz, 

Austria ужа научна област, Фармацеутска биологија и фармакогнозија; др Гвозден Росић, 

редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Физиологија; др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Владимир 

Бешкоски, доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу Факултета 25/47 од 07.08.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Фитохемијска и 

фармаколошка карактеризација одабраних биљних врста рода Filipendula Mill. 

(Rosaceae)“ кандидата Јелене Катанић 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 30 Закона о високом образовању и члана 48. 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 

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

Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција (председник 



комисије); др  Милена Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија; др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Примењена 

механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство; др Срђан Нинковић, 

доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Хирургија;  др Ивана Гађански, доцент Иновационог центра Машинског факултета 

Универзитета у Београду; Метрополитан универзитета у  Београду, ужа научна област 

Ткивно инжењерство, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета 25/48 од 07.08.2017. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Улога 

молекуларних механизама неоангиогенезе као тумор маркера у индивидуализацији 

терапије пацијената са карциномом дојке“ кандидата Данијеле Цветковић 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 30 Закона о високом образовању и члана 48 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

XVI 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за хемију бр. 03-630/19 од 25.08.2017. године,  Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Испитивање антиоксидативне и прооксидативне активности 

одабраних једињења фенолног типа“, кандидата Јелене Ђоровић (ментор докторске 

дисертације је проф. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; УДК: 547), 

у следећем саставу:  

1. др Зоран Марковић, редовни професор  Државног универзитета у Новом Пазару, 

ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); 

2. др Драган Амић, редовни професор Пољопривредног факултета Свеучилишта 

Josipa Jurja Strossmayera у Осијеку, Хрватска, ужа научна област: Органска 

хемија; 

3. др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска анализа; 

4. др Владимир Петровић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Хемија; 

5. др Марко Живановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 



XVII 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета,  члана 9 став 4 

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

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно -математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Снежана Пешић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита жвотне средине (предложени ментор); др Слободан Макаров, 

редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 

Биологија развића животиња; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита жвотне средине (председник Комисије); др Снежана 

Танасковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Заштита биља; др Ана Митровски-Богдановић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Зоологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу Факултета бр. 25/44 од 24.07.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Утицај исхране на животни циклус и морфолошку 

варијабилност Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)“   и испуњености услова кандидата 

Филипа Вукајловића констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48. 

став 8. Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета,  члана 9 став 4 

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

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно -математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Драгана Стевановић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија 

(предложени ментор); др Милан Јоксовић, ванредни професор  Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија (председник 

Комисије); др Нико Радуловић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и биохемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 

25/50 од 07.08.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „3-(Aриламино)-1-фероценилпропан-1-они као 

прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена“ и испуњености 

услова кандидата Александре Минић и констатује да у року од 15 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 



Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

XVIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-630/4 од 

24.08.2017. године у саставу: др Миодраг Спалевић,  редовни професор Машинског 

факултета Универзитета у Београду, научна област Математика и рачунарство 

(предложени ментор); др Марија Станић (председник Комисије), ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама; др  Александар Пејчев, доцент Машинског 

факултета Универзитета у Београду, научна област Математика и рачунарство, као и 

сагласности Института за математику и информатику,  Наставно-научно веће Факултета  

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Унутрашњост скраћених усредњених гаусовских квадратура и оцене грешке Гаус-

Кронродових квадратура“ за израду докторске дисертације кандидату мр Душану 

Ђукићу, магистру математичких наука. 

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

Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, 

научна област Математика и рачунарство.  

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, 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. 

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. 03-630/16 од 

23.08.2017. године у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор (предложени ментор) 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Неорганска хемија; др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија (председник 

Комисије); др Матија Златар, научни сарадник Института за хемију, технологију и 

металургију Универзитета у Београду, научна област Неорганска хемија, као и 

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

донело следећу 



О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Синтеза и биолошка активност Rh(III) комплекса са лигандима 

полиаминополикарбоксилатног типа“ за израду докторске дисертације кандидату 

Mарији С. Јеремић. 

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

Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, 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. 

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. 03-630/17 од 

23.08.2017. године у саставу: др Биљана Ђ. Глишић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област: хемија (предложени 

ментор); др Милош И. Ђуран, редовни професор  Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, дописни члан САНУ, ужа научна област Неорганска хемија 

(председник Комисије); др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник Института за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна 

област Молекуларна биологија; др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија, као и сагласности 

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

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Синтеза, карактеризација и биолошка активност комплекса сребра(I) и злата(III) са 

ароматичним хетероцикличним једињењима која садрже азот у прстену“ за израду 

докторске дисертације кандидату Нади Д. Савић. 

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

Глишић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, 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. 

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. 

XIX 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-630/21 од 25.08.2017. године и 

члана 48. Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Биолошка активност изолованих нафтохинола и екстраката ризома биљке Onosma 

visianii Clem“ и испуњености услова кандидата Милене Вукић и предложеног ментора, 

за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија (предложени ментор); 

2. др Дејан Орчић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Веле Тешевић, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Органска хемија; 

4. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

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

биологија; 

5. др Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија (председник 

Комисије). 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-630/18 од 25.08.2017. године и 

члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Структурне и антиоксидативне особине хлорогенске киселине“ и испуњености услова 

кандидата Јелене Тошовић и предложеног ментора  за израду докторске дисертације 

под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Драган Амић, редовни професор Пољопривредног факултета Свеучилиште 

Josipa Jurja Strossmayera у Осијеку, ужа научна област: Органска хемија; 



2. др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија (предложени 

ментор); 

3. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

Комисије); 

4. др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор Факултета за Физичку хемију 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Физичка хемија – спектрохемија; 

5. др Дејан Миленковић, научни сарадник Истраживачко развојног центра за 

биоинжењеринг БиоИРЦ доо, Научна област: Хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-630/14 од 

28.08.2017. године и члана 48. Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIX-3. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Физиолошка карактеризација бактерија млечне киселине изолованих из аутохтоног 

сира југоисточне Србије и евалуација њихових биотичких потенцијала“ и испуњености 

услова кандидата Мирјане Мурузовић и предложеног ментора  за израду докторске 

дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор (предложени ментор) Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Микробиологија (председник Комисије); 

2. др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија; 

3. др Зорица Стојановић-Радић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Микробиологија и биотехнологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-630/15 од 

28.08.2017. године и члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIX-4. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Карактеризација Enterobacteriaceae пореклом из аутохтоног сира Србије са посебним 

освртом на врсте из родова Klebsiella и Serratia“ и испуњености услова кандидата 

Катарине Младеновић и предложеног ментора  за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор (предложени ментор) Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Микробиологија (председник Комисије); 

2. др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија; 

3. др Зорица Стојановић-Радић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Микробиологија и биотехнологија. 



Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XX 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-630/24  од 

29.08.2017. године, као и члана 156 Статута Природно-математичког факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XX-1. Усваја се предлог Института за математику и информатику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу да Природно-математички факултет 

Универзитета у Крагујевцу буде организатор 14. Српског математичког конгреса. 

На захтев Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 

Крагујевцу бр.1344 од 28.08.2017.  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 

XX-2. Даје се сагласност др Мирјани Павловић,  доценту, за рад у допунском 

радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету за машинство и 

грађевинарство у Краљеву на извођењу наставе на основним академским студијама 

Грађевинско инжењерство из обавезног предмета Математика 1 са фондом од 1.5 

часова  предавања недељно у зимском семестру и из обавезног предмета Математика 

2 са фондом од 1.5 часова  предавања недељно у летњем семестру, за школску 2017/18. 

годину. 

На захтев Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у 

Крагујевцу бр.1344 од 28.08.2017.  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 

XX-3. Даје се сагласност проф. др Емилији Нешовић,  ванредном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету за 

машинство и грађевинарство у Краљеву на извођењу наставе на основним академским 

студијама Грађевинско инжењерство из обавезног предмета Математика 1 са фондом 

од 1.5 часова  предавања недељно у зимском семестру и из обавезног предмета 

Математика 2 са фондом од 1.5 часова  предавања недељно у летњем семестру, за 

школску 2017/18. годину. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 45  минута. 
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