
Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 470 

28.06.2017. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 28.06.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 29  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, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др 

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

Марковић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 

Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др 

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

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

др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, 

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

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

иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  доц. др Милан Станковић, 

управник Института за биологију и екологију и Бранкица Лекић. 

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 математику и информатику. 

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

Институту за биологију и екологију. 

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

професор у Институту за математику и информатику и Институту за биологију и 

екологију. 

5. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

хемију. 

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

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

7. Одређивање чланова комисија за избор асистената у Институту за математику и 

информатику. 

8. Покретање поступка за избор асистента у Институту за хемију. 

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

биологију и екологију.   

10. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 



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

заснованости теме и испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација 

у Институту за биологију и екологију. 

12. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме и испуњености 

услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за биологију и 

екологију. 

13. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за  

хемију.  

14. Разматрање  рецензије рукописа у Институту за биологију и екологију. 

15. Захтеви. 

16. Разно. 

I 

Записник под бројем 440 са XXXVI седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 14.06.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-470/11   од 23.06.3017. 

године,  а на основу 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 Математичка 

анализа са применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. Академик Градимир В. Миловановић (председник Комисије), редовни професор 

Матматичког института САНУ у пензији, ужа научна област: Нумеричка анализа и 

теорија апроксимација, датум избора 3.03.1986. године; 

2. Академик Стеван Пилиповић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

топологија, датум избора 25.02.1988. године; 

3. др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у 

Београду, научна област: Математика и рачунарство, датум избора 13.05. 2008. године. 

  

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

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

математичког факултетa у саставу: др Славишa Стаменковић, редовни   професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Заштита животне средине; 

др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија и микологија, (председник Комисије); др Момир 

Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 

Универзитета у Београду, научна област Биологија, ужа научна област Хидробиологија; др 

Гордана Субаков-Симић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 



ужа научна област Алгологија и микологија; др Слободан Јовановић, ванредни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, биогеографија 

и заштита животне средине, као и дописа Универзитета бр. IV-01-416/6 од 27.06.2017. 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 

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

Снежана Симић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за ужу научну 

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

екологију Факултета,  на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити надлежном 

Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-470/16  од 26.06.2017. 

године, а на основу 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 Методика, 

историја и филозофија математике у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Миодраг Рашковић (председник Kомисије), редовни професор Математичког 

института САНУ, ужа научна област: Алгебра и логика, датум избора 16.09.1996. 

године; 

2. др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Примењена анализа, датум избора 

10.03.1997. године; 

3. др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у 

Београду, научна област: Математика и рачунарство, датум избора 13.05.2008. године; 

4. др Мирко Дејић, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у Београду, 

датум ужа научна област: Методика наставе математике, датум избора 19.10.2005. 

године; 

5. др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама, 

датум избора 10.05.2017. године. 

      

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-470/15 од 26.06.217. године, а на 

основу 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 Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Драган Катарановски, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

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

датум избора 11.03.2015. године (председник Комисије);  

2. др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине, датум избора 16.09.2015. године;    

3. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине, датум избора: 09.03.2016. године.  

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

V 

По захтеву Института за хемију бр. 03-470/2 од 16.06.2017. 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 

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

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

област Неорганска хемија  у Институту за хемију Факултета. 

VI 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-470/17  од 26.06.2017. 

године, а на основу члана 127 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Дискретна математика у 

Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

 

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

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

29.03.2012. године; 

2. др Игор Миловановић, редовни професор Електронског факултета Универзитета у 

Нишу, научна област:  Математика, датум избора 21.06.1991. године; 

3. др Драган Стевановић, научни саветник Математичког института САНУ у Београду, 

научна област:  Математика, рачунарске науке и механика, датум избора 24.06.2015. 

године; 

4. др Мирко Леповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Дискретна математика, датум избора 

15.06.2016. године; 



5. др Мирјана Лазић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика, датум избора 11.02.2015. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

По захтеву Института за биологију и екологију и члана 127 Статута Универзитета и 

члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Физиологија животиња и 

човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

молекуларна биологија (председник Комисије), датум избора: 29.09.2016. године; 

2. др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, ужа научна област: Физиологијa, датум избора: 11.04.2000. године;   

3. др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, ужа научна област: Молекуларна биологија, 

датум избора: 17.09.2004. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

VII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-470/10 од 

23.06.2017. 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 

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

једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Геометрија у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

 

1. др Мирослава Петровић-Торгашев (председник Комисије), редовни професор 

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

Геометрија;  

2. др Мирослава Антић, ванредни професор Математичког факултета у Београду,  ужа 

научна област: Геометрија; 

3.  др Емилија Нешовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Геометрија. 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-470/9 од 23.06.2017. 

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 

VII-2. 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. Академик Градимир В. Миловановић, редовни професор Математичког института 

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

2. др Марија Станић (председник Комисије), ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

3. др Татјана Томовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област:  Математичка анализа са применама. 

VIII 

VIII-1. По захтеву Института за хемију бр. 03-470/4 од 21.06.2017. године, а на основу 

члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета. 

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. 04-470/20 од 26.06.2017. 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, 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 Слободанке Радосављевић, дипломираног биолога, у 

звање истраживач-приправник за научну област Биологија 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 бр04-470/18 од 26.06.2017. године у саставу: др Мирјана 

Стојановић-Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 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,  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 Мирослава Вулевића, мастер биолога у звање 

истраживач-приправник за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој 

служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-470/1 од 16.06.2017. 

године 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 сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: „Проучавање 

биоспецијације неких микроелемената у присуству флуорохинолона“, кандидата Ивана 

Јаковљевића. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре прописане 

чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску дисертацију и 

извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у 

електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 

усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања докторске 

дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у трајању од 30 

дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у Крагујевцу. 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-470/5 од 21.06.2017. 

године 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 

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

следећу 

 

 



О д л у к у 

X-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 

„Фитохемијска и фармаколошка карактеризација одабраних биљних врста рода Filipendula 

Mill. (Rosaceae)“, кандидата Јелене Катанић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре прописане 

чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску дисертацију и 

извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у 

електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 

усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања докторске 

дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у трајању од 30 

дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у Крагујевцу. 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-470/12 од 26.06.2017. 

године 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 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 сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-3. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: „Улога 

молекуларних механизама неоангиогенезе као тумор маркера у индивидуализацији терапије 

пацијената са карциномом дојке“ кандидата Данијеле Цветковић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре прописане 

чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску дисертацију и 

извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у 

електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана пре 

усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 

 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања докторске 

дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у трајању од 30 

дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у Крагујевцу. 

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 Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 



Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака (ментор); др Биљана Бојовић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија биљака (председник Комисије); 

др Тијана Цветић Антић, ванредни професор Биолошког факултета  Универзитета у Београду, 

ужа научна област Физиологија и молекуларна биологија биљака, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/40 од 

22.06.2017. 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: „Интраспецијска варијабилност примарног и секундарног 

метаболизма нутритивно депривираних клијанаца врсте Ocimum basilicum L. (Lamiaceae)“   и 

испуњености услова кандидата Драгане Јаковљевић 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. 

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 Зора Дајић-Стевановић, редовни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, ужа  научна област Пољопривредна ботаника (предложени ментор); 

др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник 

Комисије); др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и 

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

25/41 од 22.06.2017. 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: „Етноботаничка, морфоанатомска, фитохемијска и генетичка 

студија популација дивље малине (Rubus idaeus L.) на подручју Србије“   и испуњености 

услова кандидата Бојане Вељковић 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. 

XII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-470/14 од 26.06.2017. 

године 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 сагласности Института за биологију и екологију,  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 и одобрава предложена тема под насловом: „Утицај исхране на 

животни циклус и морфолошку варијабилност Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae)“ за 

израду докторске дисертације кандидату Филипу Вукајловићу. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке Снежана Пешић, 

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

Екологија, биогеографија и заштита жвотне средине.  

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. 

XIII 

На основу захтева Института за хемију бр.  03-470/3 од 16.06.2017. године и члана 48 

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

О д л у к у 

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

извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом: „Синтеза и 

биолошка активност Rh(III) комплекса са лигандима полиаминополикарбоксилатног типа“ и 

испуњености услова кандидата Марије С. Јеремић и предложеног ментора,  за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Матовић, редовни професор (предложени ментор) Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Неорганска хемија; 

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

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

3. др Матија Златар, научни сарадник Института за хемију, технологију и металургију 

Универзитета у Београду, научна област: Неорганска хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 



На основу захтева Института за хемију бр.  03-470/6 од 21.06.2017. године и  члана 48 

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

О д л у к у 

XIII-2. 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 комплекса сребра(I) и злата(III) са ароматичним 

хетероцикличним једињењима која садрже азот у прстену“ и испуњености услова кандидата 

Наде Д. Савић и предложеног ментора,  за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Биљана Ђ. Глишић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: хемија (предложени ментор); 

2. др Милош И. Ђуран, редовни професор  Природно-математичког факултета 

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

хемија (председник Комисије); 

3. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник Института за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област: 

Молекуларна биологија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

5. др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XIV 

На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја Комисије за рецензију рукописа 

у Институту за  биологију и екологију бр. 04-470/13 од 26.06.2017. године у саставу: др 

Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“, ужа научна област Молекуларна биологија; др Андраш Штајн, редовни професор 

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

Физиологија животиња; др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“,  ужа научна област: Физиологија; др Невена Ђукић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Биохемија, као и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета у  

Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом: „Молекуларни аспекти ћелијске 

физиологије“  аутора проф. др Бранке  Огњановић, др Милоша Матића и Милице Пауновић 

проследи у даљу процедуру ради штампања. 

XV 

На основу захтева Института за физику бр.  02-470/7 од 22.06.2017. године и члана 156. 

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

 



О д л у к у 

XV-1. Подржава се иницијатива Катедре за физику о оснивању радионице за 

Примењену физику и електронику у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у циљу популаризације и промоције физике код надарених 

ученика основних и средњих школа. 

За руководиоца радионице из става 1. ове одлуке одређује се проф. др  Ненад 

Стевановић,  ванредни професор. 

За реализаторе радионице из става 1 ове одлуке одређују се проф. др Виолета Петровић, 

ванредни професор, доцент др Саша Симић,  доцент др Владимир Цвјетковић, др Владимир 

Марковић и проф. др Милан Ковачевић, ванредни професор. 

 

 

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

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Бранкица Лекић   

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


