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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 870 

12. 12. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

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

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовао је 31  члан већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица Грбовић, 

др Иван Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. 

др Невена Ђукић,  проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др Драгана 

Јаковљевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан 

Ковачевић, проф. др Светлана Марковић,  доц. др Милан Младеновић,  проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић,  проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Бранислав Поповић, проф. др Владимир Ристић,  проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Владица Симић,  проф. др Марија Станић, доц. др Милан Станковић,  проф. др Ненад 

Стевановић, проф. др Бобан 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 Факултета, проф. др 

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

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступка за избор наставника у звање редовни професор у Институту 

за биологију и екологију. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор на Катедри 

за општеобразовне предмете. 

5. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за хемију 

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

математику и информатику. 

7. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за биологију и екологију. 

8. Доношење одлука о избору сарадника у звање сарадник у настави у Институту за 

математику и информатику. 
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9. Доношење одлука о избору истраживача-сарадника у Институту за математику и 

информатику. 

10. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

11. Разматрање извештаја о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 

12. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторских дисертација у Институту за математику и информатику. 

13. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију.  

14. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости теме докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за хемију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

биологију и екологију. 

16. Предлози и сугестије на Нацрт закона о науци и истраживањима. 

17. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

18. Разно. 

I 

Записник под бројем 840 са III седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 12. 12. 2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за билогију и екологију, бр. 04-10/577 од 14. 11. 2018. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

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

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу 

научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

биологију и екологију, Факултета. 

III 

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

математичког факултета у саставу: др Данијела Костић, редовни професор, Природно-

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

биохемија (председник комисије); др Веле Тешевић, ванредни професор, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Органска хемија; др Наталија 

Половић, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Биохемија, као и дописа Универзитета бр. 01-15/206 од 07. 12. 2018.  године, 

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

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

Ненад Вуковић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Биохемија у Институту за, хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

По захтеву Катедре за општеобразовне предмете бр. 06-870/1 од 04. 12. 2018. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

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

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Општа психологија на Катедри општеобразовних предмета Факултета. 

V 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-870/3 од 05. 12. 2018. године, а на основу 

члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за 

ужу научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију, Факултета. 

VI 

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

математичког факултета у саставу: др Миљана Јовановић, редовни професор, 

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

(председник Комисије); др Марија Станић, редовни професор, Природно-

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

анализа са применама; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

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

за наставу бр. 25/81 од 10. 12. 2018. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Теодора Трифуновић, мастер математичар, бира се у звање  асистент  за 

ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за математику 

и информатику Факултета, на три године.   
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VII 

На основу члана 82 Закона о високом образовању, члана 105 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

870/7  од 07. 12. 2018.  у саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор у пензији, 

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

Алгологија, микологија и лихенологија (председник Комисије); др Јелена Вукојевић, 

редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Алгологија, микологија и лихенологија; др Маријана Косанић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгологија и 

микологија, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 07. 11. 2018.  године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Петровић, мастер еколога у 

звање асистент за ужу научну област Алгологија и микологија у Институту за  биологију 

и екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на 

увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

VIII 

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Радослав Ђорђевић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: 

Алгебра и логика (председник Комисије); др Небојша Икодиновић, ванредни 

професор Математичког факултета Универзитета у Београду; ужа научна област: 

Алгебра и математичка логика; др Силвана Маринковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и 

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

наставу бр. 25/77 од 05. 12. 2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Љубица Милевић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник у 

настави за ужу научну област Алгебра и логика у Институту за математику и 

информатику Факултета, на годину дана. 

*  *  *  

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: Академик др Стеван Пилиповић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна 

област: Функционална анализа, геометрија и топологија (председник Комисије); др 

Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама; др Сузана 
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Алексић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/88 од 10. 12. 2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Марко Дабић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник у 

настави за са 50% пуног радног времена ужу научну област Математичка анализа 

са применама у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

*  *  *  

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: Академик др Стеван Пилиповић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна 

област: Функционална анализа, геометрија и топологија (председник Комисије); др 

Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама; др Сузана 

Алексић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/86 од 10. 12. 2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-3. Маја Лучић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник у 

настави за са 50% пуног радног времена ужу научну област Математичка анализа 

са применама у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

*  *  *  

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: Академик др Стеван Пилиповић, редовни 

професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна 

област: Функционална анализа, геометрија и топологија (председник Комисије); др 

Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са применама; др Сузана 

Алексић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/87 од 10. 12. 2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-4. Надица Милетић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник 

у настави за са 50% пуног радног времена ужу научну област Математичка анализа 

са применама у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   
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*  *  *  

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Програмирање (председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, 

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

науке; др Ана Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/84 од 10. 12. 

2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-5. Даница Продановић, дипломирани информатичар, бира се у звање 

сарадник у настави за са 40% пуног радног времена ужу научну област 

Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

*  *  *  

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Програмирање (председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, 

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

науке; др Ана Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/85 од 10. 12. 

2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-6. Лазар Васовић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави за са 40% пуног радног времена ужу научну област Програмирање у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

*  *  *  

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Програмирање (председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, 

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

науке; др Ана Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/83 од 10. 12. 

2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

VIII-7. Лазар Крстић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави  са  пуним радног временом ужу научну област Програмирање у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

*  *  *  

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, 

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

Програмирање (председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор, 

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

науке; др Ана Капларевић Малишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/82 од 10. 12. 

2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-8. Младен Марић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави  са 50%  пуног радног временом ужу научну област Програмирање у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

*  *  *  

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

математичког факултета у саставу: др Миодраг Рашковић, редовни професор, 

Математички институт САНУ; ужа научна област: Алгебра и логика; др Радосав 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика (председник Комисије); др Небојша 

Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Алгебра и математичка логика, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/80 од 10. 12. 2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д  у к у 

 

IX-1. Ненад Стојановић, дипломирани математичар, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Математика у Институту за математику и 

информатику Факултета, на четири године.   

*  *  *  

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

математичког факултета у саставу: др Раде Живаљевић, научни саветник, 

Математички институт САНУ; научна област: Математика (председник Комисије); др 

Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 
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у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; др Синиша Врећица, редовни 

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

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

за наставу бр. 25/79 од 10. 12. 2018. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-2. Маринко Тимотијевић, мастер математичар, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Математика у Институту за математику и 

информатику Факултета, на четири године.   

X 

По захтеву Института за биологију и екологију,  бр. 04-870/8 од 07. 12. 2018.  

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Покреће се поступак за избор Тијане Величковић, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 

екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Биологија 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Тијане Величковић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

заштита животне средине (председник Комисије), 

2. др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет Универзитета у 

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

средине, 

3. др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

''Синиша Станковић'' Универзитета у Београду, научна област: Биологија, ужа 

научна област: Хидробиологија. 

XI 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-870/4 од 05. 12. 2018.  године у саставу: др 

Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Ратомир 

Јелић, редовни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Неорганска хемија; др Биљана Глишић, доцент, Природно-

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

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

Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Игњата Филиповића, мастер 

хемичара у звање истраживач-приправник, за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

XII 

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

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

Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, редовни члан САНУ; ужа научна област: Физичка хемија (председник 

Комисије), др Игор Миловановић, редовни професор Електронског факултета 

Универзитета у Нишу; ужа научна област: Математика; др Марјан Матејић, доцент, 

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

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/73 од 29. 11. 2018.  године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Неке особине резолвентне и Рандићеве енергије графa“ кандидата Емира Зогића и 

констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*  *  *  

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

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

Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, редовни члан САНУ; ужа научна област: Физичка хемија (председник 

Комисије), др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Дискретна математика; др Марјан 

Матејић, доцент, Електронски факултет Универзитета у Нишу; ужа научна област: 

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

за наставу Факултета бр. 25/78 од 05. 12. 2018.  године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Границе за Кирхофов индекс графа“ кандидата Едина Глогића и констатује да у 

року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XIII 

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

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за хемију, бр. 03-870/5 од 05. 12. 

2018.  године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске дисертације 

Универзитета у Крагујевцу бр. 01-15/204 од 04. 12. 2018.  године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

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

дисертације под насловом „3-(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као 

прекурсори у синтези нових хетероцикличних деривата фероцена“, кандидата 

Александре Минић (ментор докторске дисертације је др Драгана Стевановић, научни 

сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Органска Хемија; УДК: 547), у следећем саставу:  
 

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

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

Комисије), 

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

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија, 

3. др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука у Косовској 

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

биохемија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XIV 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Иван Дамљановић, 

научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, научна 

област: Хемија (предложени ментор); др Милан Јоксовић, редовни професор, 
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Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: 

Органска хемија (председник Комисије); др Данијела Илић Коматина, доцент, 

Факултет техничких наука, Косовска Митровица, Универзитет у Приштини; ужа научна 

област: Органска хемија и биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/76 од 03. 12. 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: „N,N'-циклични 

азометинимини као прекурсори у синтези нових деривата пиразолопиразолона“ и 

испуњености услова кандидата Јоване Бугариновић 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 доц. др Иван 

Дамљановић.  

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

*  *  *  

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зоран Матовић, 

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

научна област: Неорганска хемија (предложени ментор), др Биљана Петровић, 

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

научна област: Неорганска хемија (председник Комисије), др Матија Златар, виши 

научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у 

Београду; научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/74 од 03. 12. 2018.  

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Структурна, теоријска и 

биолошка испитивања комплекса рутенијума(II) са дериватима имидазола и 

изотиазола“ и испуњености услова кандидата Маје Ђукић 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 

Зоран Матовић.  
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Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

*  *  *  

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Марина Митровић, 

ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа 

научна област: Биохемија (председник Комисије); др Рино Рањо (Rino Ragno), 

редовни професор, Факултет за фармацију и медицину, Sapienza Универзитет у Риму, 

Република Италија; ужа научна област: Медицинска хемија; др Милан Младеновић, 

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

област: Биохемија (предложени ментор), као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/75 од 03. 12. 2018.  

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-3. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Антагонисти естроген 

рецептора α: Рационални дизајн нових супресаната рака дојке базиран на 3-D 

QSAR, COMBINEr и 3-D фармакофорним студијама“ и испуњености услова 

кандидата Незрине Миховић 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 доц. др 

Милан Младеновић.  

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 биологију и екологију бр. 04-870/9 од 07. 12. 2018.  

године и члана 39 став 5 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 

„Морфолошка интеграција и модуларност главеног скелета: ефекат пола и 

подврсте код дивокозе (Rupicapra rupicapra L.) са подручја централне и југоисточне 

Европе“ и испуњености услова кандидата Марије Јовановић и предложеног ментора, 

за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
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1. др Светлана Милошевић-Златановић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Зоологија (предложени 

ментор); 

2. др Наташа Томашевић Коларов, научни сарадник, Институт за биолошка 

истраживања ,,Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: 

Биологија, ужа научна област: Еволуциона морфологија (председник Комисије), 

3. др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

заштита животне средине. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVI 

У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: проф. др Милан 

Ковачевић, проф. др Александар Остојић, проф. др Марија Станић и проф. др Срећко 

Трифуновић. Након ове дискусије а, на основу става Колегијума Факултета и члана 176 

Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Усвајају се предлози и сугестије за измену Нацрта закона о науци и 

истраживањима. 

Саставни део ове одлуке су предлози и сугестије из става 1 и налазе се у прилогу. 

XVII 

На основу захтева проф. др Драгослава Никезића, бр.02-870/6 од 07. 12. 2018. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Одобрава се проф. др Драгославу Никезићу, плаћено одсуство и одлазак 

на конфренцију ЕУРАДОС која ће се одржати од 11. до 14. 02. 2019. године у Лођу, 

Пољска. Трошкови ће бити покривени са пројекта 171021. 

XVIII 

У оквиру тачке разно продекан за наставу, проф. др Александар Остојић 

обавестио је чланове Већа да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

расписало конкурс за Светосавску награду и да је потребно да за наредно Веће сви 

Институти дају своје предлоге. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 29 минута. 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


