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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 22.11.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно - научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 25. чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, проф. др Иван 

Живић,  проф. др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица 

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

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

Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Бранислав Поповић, проф. 

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

др Снежана Симић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина 

Топузовић, проф. др Љиљана Чомић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 

доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију, Јовица 

Бранковић, студент продекан, проф. др Дарко Трифуновић, доц. др Ана Капларевић-

Малишић, 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. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање редовни 

професор у Институту за хемију. 

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

професор у Институту за хемију. 

4. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за хемију. 

5. Покретање поступка за избор асистента са докторатом у Институту за биологију 

и екологију. 

6. Одређивање чланова комисије за избор сарадника у звање сарадник у настави у 

Институту за физику. 

7. Разматрање извештаја комисија за избор научних сарадника у Институту за 

хемију  и Институту за математику и информатику.   

8. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 

биологију и екологију.   

9. Разматрање извештаја комисија за избор истраживача-приправника у Институту 

за хемију. 



10. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за хемију. 

11. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја комисија за оцену научне 

заснованости теме и испуњености услова кандидата за израду докторских 

дисертација у Институту за хемију, Институту за биологију и екологију и 

Институту за математику и информатику.   

12. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену научне заснованости теме 

докторске дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

13. Утврђивање предлога Заједничког студијског програма основних академских 

студија Психологија. 

14. Утврђивање предлога кандидата за Светосавску награду за 2017. годину. 

15. Поверавање наставе у Институту за математику и информатику. 

16. Утврђивање испитних рокова за школску 2017/18. годину. 

17. Разно. 

I 

Записник под бројем 820 са XLIV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 08.11.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за хемију  бр.03-870/11 од 16.11.2017.   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 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област 

Органска хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Зорица Д. Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

звање: 30.12.2010. године (председник комисије); 

2. др Душан Сладић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета  у 

Београду, ужа научна област: Органска хемија; датум избора у звање: 22.10.2008. 

године; 

3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета Новом Пазару, 

ужа научна област: Органска хемија; датум избора у звање: 11.10.2014. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

На основу захтева Института за хемију  бр.03-870/9  од 16.11.2017.   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 

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

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

Физичка хемија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија; избор у звање: 

29.03.2012. године (председник комисије); 

2. др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор Факултета за физичку хемију 

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

датум избора у звање: 01.08.2014. године; 

3. др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу ужа научна област: Физичка хемија; датум избора у 

звање: 08.07.2015. године. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

IV 

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

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-

870/16 од 20.11.2017. године  у саставу: др Данијела А. Костић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска 

хемија и биохемија (председник Комисије); др Владимир Бешкоски, ванредни професор 

Хeмијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија; др Милан 

Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Биохемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 11.10.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Станковић, истраживача-сарадника, у 

звање асистент за ужу научну област Биохемија у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

V 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-870/2 од 15.11.2017. године, 

а на основу члана 96 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 Морфологија, фитохемија и систематика биљака у Институту за 

биологију и екологију Факултета. 



VI 

На основу захтева Института за физику бр. 02-870/3 од 16.11.2017. године и члана 

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

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање сарадник у настави са 50% пуног радног времена за 

ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка физика  у Институту за физику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Братислав Маринковић, научни саветник Института за физику 

Универзитета у Београду, научна област: Атомска, молекулска, хемијска и 

оптичка физика; 

2. др Саша Симић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу,ужа научна област: Електродинамика, физика плазме и 

астрофизика; 

3. др Виолета Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска, 

хемијска и оптичка физика (председник комисије). 

VII 

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. 03-870/12 од 16.11.2017. године у саставу: др 

Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Биохемија (председник Комисије); др Милан 

Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Биохемија; др Владимир Бешкоски, ванредни професор Хемијског 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија, као и сагласности 

Института за  

хемију Факултета,  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 др Јелене Катанић, 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. 

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. 05-870/21 од 22.11.2017. године у саставу: др 

Зоран Огњановић, научни саветник Математичког Института САНУ у Београду, ужа 

научна област Математичка логика и рачунарство; др Бобан Стојановић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Програмирање (председник Комисије); др Милош Ивановић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 



О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Милана Миливојевића, у научно 

звање научни сарадник за научну област Рачунарске науке и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана 

VIII 

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. 04-870/1 од 15.11.2017. године у саставу:  др 

Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

(председник Комисије); др Снежана Симић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Момир Пауновић, научни саветник 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област 

Биологија, ужа научна област Хидробиологија, као и сагласности Института за 

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

донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Милене Раденковић, истраживача-

приправника, у звање истраживач-сарадник за научну област Биологија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

IX 

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. 03-870/4 од 16.11.2017. године у саставу: др 

Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, дописни члан Српске академије наука и уметности,  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 Биљана Ђ. 

Глишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета,  

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 Тине П. Андрејевић, 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. 

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. 03-870/13 од 16.11.2017. године у саставу: др 

Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија (председник 

комисије), др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, дописни члан Српске академије наука и 

уметности,  ужа научна област: Неорганска хемија (председник комисије); др Ненад 

Драшковић, ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини 

са привременим седиштем у Косовској Митровици (Лешак), ужа научна област 

Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета,  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 Анђеле Франицх, 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. 

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. 03-870/14 од 20.11.2017. године у саставу: др 

Славко Раденковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија (председник комисије), др Борис 

Фуртула, ванредни  професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Зоран Марковић, редовни професор 

Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Органска хемија, као и 

сагласности Института за хемију Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Слађане Ђорђевић, 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. 

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. 03-870/15 од 20.11.2017. године у саставу: др 

Борис Фуртула, ванредни  професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија (председник комисије); др Славко 

Раденковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Физичка хемија; др Зоран Марковић, редовни професор Државног 

универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Органска хемија, као и сагласности 



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

следећу 

О д л у к у 

IX-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор Изудина Х. Реџеповића, 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. 

X 

По захтеву Института за хемију бр. 03-870/5 од  16.11.2017.  године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

X-1. Покреће се поступак за избор Николе Срећковића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Николе Срећковића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија (председник 

Комисије); 

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

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Данијела Мишић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област: Биологија. 

По захтеву Института за хемију бр. 03-870/6 од  16.11.2017.  године, а на основу  

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

следећу 

О д л у к у 

X-2. Покреће се поступак за избор Тијане Максимовић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Тијане Максимовић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

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

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Зоран Недић, научни сарадник Факултета за физичку хемију Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Физичка хемија. 
 



По захтеву Института за хемију бр. 03-870/7 од  16.11.2017.  године, а на основу 

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

следећу: 

О д л у к у 

X-3. Покреће се поступак за избор Маријане Касаловић, дипломираног хемичара, 

у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Маријане Касаловић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

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

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

комисије); 

2. др Сања Гргурић-Шипка, редовни професор Хемијског факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Верица Јевтић, доцен Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

По захтеву Института за хемију бр. 03-870/8 од  16.11.2017.  године, а на основу  

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

следећу 

О д л у к у 

X-4. Покреће се поступак за избор Петра Станића, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Петра Станића у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Милан Јоксовић, ванредни  професор Природно-математичког  факултета 

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

комисије); 

2. др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија;  

3. др Марија Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија;  

4. др Дарко Ашанин, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија; 

5. др Тања Солдатовић, ванредни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Хемија. 

XI 

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 Драган Амић, редовни професор 

Пољопривредног факултета Свеучилиште Josipa Jurja Strossmayera у Осијеку, ужа 



научна област Органска хемија; др Светлана Марковић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија 

(предложени ментор);  др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког 

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

Комисије); др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор Факултета за Физичку 

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

др Дејан Миленковић, научни сарадник Истраживачко развојног центра за 

биоинжењеринг БиоИРЦ доо, научна област Хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/62 од 

09.11.2017. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Структурне и антиоксидативне особине хлорогенске 

киселине“ и испуњености услова кандидата Јелене Тошовић и констатује да у року од 

15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

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

46. 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 Љиљана Чомић, редовни професор 

(предложени ментор) Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Микробиологија (председник Комисије); др Олгица Стефановић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Микробиологија; др Зорица Стојановић-Радић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Експериментална биологија и 

биотехнологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/64 од 17.11.2017. године, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Карактеризација Enterobacteriaceae пореклом из 

аутохтоног сира Србије са посебним освртом на врсте из родова Klebsiella и Serratia“   и 

испуњености услова кандидата Катарине Г. Младеновић и констатује да у року од 15 

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

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 46. 

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 Љиљана Чомић, редовни професор 



(предложени ментор) Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Микробиологија (председник Комисије); др Олгица Стефановић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Микробиологија; др Зорица Стојановић-Радић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Експериментална биологија и 

биотехнологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/65 од 17.11.2017. године, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Физиолошка карактеризација бактерија млечне 

киселине изолованих из аутохтоног сира југоисточне Србије и евалуација њихових 

биотичких потенцијала“  и испуњености услова кандидата Мирјане Ж. Мурузовић и 

констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 

примедби. 

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

46. 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 Александар Остојић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Ивана Теодоровић, редовни 

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

област Заштита животне средине; др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија 

(председник Комисије),  као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу Факултета бр. 25/66 од 17.11.2017. године, Наставно- научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-4. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Карактеризација биофилмова и процена њихове 

ефикасности у уклањању полутаната у биолошком третману отпадних вода“  и 

испуњености услова кандидата Сандре Грујић и констатује да у року од 15 дана од дана 

стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 46. 

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 Александар Цветковић, редовни професор 



Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Математика и 

рачунарство; др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Милош 

Ивановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације (председник Комисије), као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу 

Факултета бр. 25/63 од 17.11.2017. године, Наставно- научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-5. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја  стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Вишескални рачунарски модел мишића заснован 

на макромоделу коначних елемената и Хакслијевом микромоделу“   и испуњености 

услова кандидата Марине Свичевић и констатује да у року од 15 дана од дана стављања 

на увид јавности није било никаквих примедби. 

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

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

сагласности. 

XII 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-870/10 од 16.11.2017. године и 

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

следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза, карактеризација и биолошка активност неких деривата кумарина и 

одговарајућих Pd(II) комплекса“ и испуњености услова кандидата Едине Х. Авдовић и 

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

следећем саставу: 

 

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

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

ментор); 

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

ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); 

3. др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

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

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија 

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

биоинжењеринг, научна област: Хемија. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 



XIII 

У оквиру ове тачке  поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Дарко 

Хинић и проф. др Светлана Марковић. Након ове дискусије, а  на основу члана 48 став 

3 Закона о високом образовању, члан 103 тачка 27 Статута Универзитета у Крагујевцу и 

члана 156 став 1 тачка 2 Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу, као и 

дописа Колегијума Факултета бр. 01-870/20 од 21.11.2017. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-1. Усваја се предлог Заједничког студијског програма Основних академских 

студија Психологије за стицање Заједничке дипломе првог степена студија и стручног 

назива дипломирани психолог.  

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

XIV 

На основу члана 156 Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 

члана 5 Одлуке о Светосавској награди Универзитета у Крагујевцу и Позива 

Универзитета у Крагујевцу, као и дописа Института за математику и информатику бр. 

05-870/17 од 20.11.2017. године,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу  

О д л у к у 

XIV-1. Предлаже се проф. др Марија Станић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за кандидата за Светосавску 

награду Универзитета за изузетна постигнућа. 

Саставни део ове одлуке је Образложење предлога за доделу Светосавске награде 

за изузетна постигнућа и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

На основу члана 156 Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 

члана 5 Одлуке о Светосавској награди Универзитета у Крагујевцу и Позива 

Универзитета у Крагујевцу, као и усменог предлога проф. др Светлане Марковић, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XIV-2. Предлаже се проф. др Иван Гутман, профеор Емеритус Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за кандидата за Светосавску 

награду Универзитета за животно дело. 

Саставни део ове одлуке је Образложење предлога за доделу Светосавске награде 

за животно дело и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

 



XV 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-870/18 од 

20.11.2017. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1.  Одређује се да се у школској 2017/18. години настава из предмета 

Одабрана поглавља Дискретне математике на Докторским студијама из математике 

поверава  проф. др Игору Миловановићу, редовном професору Електронског 

факултета у Нишу. 

XVI 

По захтеву  Колегијума Факултета бр.01-870/19 од 21.11.2017. године, а на основу 

члана 156 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је са 18 гласова „ЗА“, 2 

гласа „ПРОТИВ“ и 2 „УЗДРЖАНА“ гласа донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Усваја се распоред испита за школску 217/18. годину и то 

ИСПИТНИ РОКОВИ ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА 

 РЕДОВНИ „АПСОЛВЕНТСКИ“ 

ЈАНУАРСКИ ОД 15. ЈАНУАРА ДО 07. ФЕБРУАРА  

ФЕБРУАРСКИ 9, 12, 13 и 14.  ФЕБРУАРА  

МАРТОВСКИ 10. И 11. И 17. И 18. МАРТ  

АПРИЛСКИ   ОД 09. ДО 27. АПРИЛА 

МАЈСКИ  ОД 07. ДО 30. МАЈА 

ЈУНСКИ ОД 11. ЈУНА  ДО 04. ЈУЛА  

ЈУЛСКИ ОД 09. ДО 13. ЈУЛА  

   

АВГУСТОВСКИ ОД 20. ДО 25. АВГУСТА  

СЕПТЕМБАРСКИ ОД 29. АВГУСТА ДО 13. СЕПТЕМБРА  

СЕПТЕМБАР 2  ОД 18. ДО 20. СЕПТЕМБРА  

   

НОВЕМБАРСКИ  ОД 06. ДО 30. НОВЕМБРА 

ДЕЦЕМБАРСКИ  ОД 06. ДО 29. ДЕЦЕМБРА 

XVII 

У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 35 минута. 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


