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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 710 

25. 12. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 25. 12. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 30 чланова већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, 

проф. др Дејан Бојовић, др Бојана Боровићанин мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др 

Вера Дивац, проф. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Невена 

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

Сања Јанићевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан 

Ковачевић, проф. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Емилија 

Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Виолета 

Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица 

Симић, проф. др Марија Станић,  проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

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

Са малим закашњењем седници су приступили и  проф. др Зоран Матовић и проф. 

др Милан Станковић тако да је укупан број чланова већа био 32. 

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. 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 доцент у 

Институту за хемију. 

4. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за хемију. 

5. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

6. Разматрање Извештаја Комисија за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за математику и информатику и Институту за физику. 

7. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент за 

30% радног времена у Институту за математику и информатику. 

8. Доношење одлуке о избору сарадника у звање сарадник у настави за 85% радног 

времена у Институту за математику и информатику. 

9. Доношење одлука о избору сарадника у звање сарадник у настави за 70% радног 

времена у Институту за математику и информатику. 
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10. Доношење одлука о избору сарадника у звање сарадник у настави за 50% радног 

времена у Институту за математику и информатику. 

11. Разматрање Извештаја Комисије о избору научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

12. Покретање поступака за избор научног сарадника у Институту за биологију. 

13. Доношење одлука о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

14. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за физику 

и Институту за хемију. 

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

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

16. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за хемију. 

17. Разно. 

I 

Записник под бројем 680 са XXIV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 11. 12. 2019. године, једногласно је усвојен. 

ΙΙ 

На основу захтева Института за (математику и информатику, биологију и 

екологију, хемију, физику) бр. 03-710/8  од  20.12.2019. године и члана 142 став 3 Статута 

Универзитета и члана 96 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 

Неорганска хемија у Институту за хемију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора 

у звање: 27. 5. 2005. година (председник Комисије); 

2. др Зоран Матовић, редовни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора 

у звање: 26. 9. 2013. година; 

3. др Сања Гргурић Шипка, редовни професор; Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора у звање: 10. 6. 

2015. година. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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III 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-710/7  од 20.12.2019. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 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 доцент за ужу научну област Органска 

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

Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; датум избора у 

звање: 2. 12. 2005. година (председник Комисије); 

2. др Зоран Ратковић, ванредни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; датум избора у 

звање: 13. 12. 2017. година; 

3. др Снежана Ђорђевић, ванредни професор; Медицински факултет 

Војномедицинске академије, Универзитет одбране у Београду; ужа научна 

област: Медицинска хемија; датум избора у звање: 29. 12. 2017. година.    

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Иван Дамљановић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; уже научне области: Органска хемија и Настава 

хемије; др Данијела Илић Коматина, ванредни професор, Факултет техничких наука у 

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

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

наставу бр. 25/63 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

IV-1. др Драгана Стевановић, асистент,  бира се у звање асистент са 

докторатом за ужу научну област Органска хемија у Институту за хемију, Факултета, 

на три године.  

V 

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

математичког факултета у саставу: др Нада Дамљановић, ванредни професор, 

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Математика (председник Комисије); др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 
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Алгебра и логика; 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. 

25/62 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

V-1. Љубица Милевић, мастер математичар,  бира се у звање асистент за ужу 

научну област Алгебра и логика у Институту за математику и информатику, Факултета, 

на три године.  

* * *  

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

математичког факултета у саставу: др Драган Ђорђевић, 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 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. 

25/62 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

V-2. Маја Лучић, 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.  

* * *  

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

математичког факултета у саставу: др Драган Ђорђевић, 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 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. 

25/61 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

V-3. Марко Дабић, 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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VI 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

710/12 од 23.12.2019. у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор, Природно-

математички факутет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењено 

рачунарство и Информационе технологије и системи (председник Комисије); др 

Милош Ивановић, ванредни професор; Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације; др Милан Тасић, редовни 

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

Рачунарске науке, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, а по конкурсу расписаном дана 27.11.2019. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Лазара Крстића, мастер информатичара, у звање 

асистент за ужу научну област Методологије рачунарства у Институту за математику 

и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља 

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

циљу објављивања на сајту Факултета. 

* * *  

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

710/12 од 23.12.2019. у саставу: др Иван Живић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Физика 

кондензоване материје (председник Комисије); др Милан  Пантић, редовни професор, 

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

Теоријска физика кондензоване материје; др Мирољуб Дугић, редовни професор, 

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

Квантна физика; др Драган Тодоровић, доцент Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу;  ужа научна област: Физика кондензоване материје, као и 

сагласности Института за физику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 27.11.2019. 

године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Милоша Адамовића, мастер физичара, у звање 

асистент за ужу научну област Физика кондензоване материје у Институту за физику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид 

јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 
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VII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-710/10 од 

20.12.2019. године и члана 104 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 са 30% радног времена за ужу научну област 

Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи, а у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Ненад Стефановић, ванредни професор, Природно-математички факутет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Информационе технологије и 

системи (председник Комисије); 

2. др Зорица Богдановић, ванредни професор; Факултет организационих наука, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Електронско пословање;  

3. др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Природно-математички факутет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање. 

VIII 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Тасић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др 

Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник Комисије); др Бобан 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Примењено рачунарство и Информационе технологије 

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

наставу бр. 25/64 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

VIII-1. Андреја Живић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави са 85% радног времена за ужу научну област Методологије рачунарства  

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

IX 

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

математичког факултета у саставу: др Ненад Теофанов, редовни професор, Природно-

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

анализа; др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са применама 

(председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички 

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

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

за наставу бр. 25/59 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

IX-1. Александра Милосављевић, дипломирани математичар, бира се у звање 

сарадник у настави са 70% радног времена за ужу научну област Математичка 

анализа са применама  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 Ненад Теофанов, редовни професор, Природно-

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

анализа; др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са применама 

(председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички 

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

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

за наставу бр. 25/58 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

IX-2. Немања Вучићевић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник 

у настави са 70% радног времена за ужу научну област Математичка анализа са 

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

X 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Тасић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др 

Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник Комисије); др Бобан 

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

Крагујевцу; ужа научна областа: Примењено рачунарство и Информационе технологије 

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

наставу бр. 25/65 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Даница Продановић, дипломирани информатичар, бира се у звање 

сарадник у настави са 50% радног времена за ужу научну област Методологије 

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

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

математичког факултета у саставу: др Милан Тасић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарске науке; др 

Вишња Симић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; 

ужа научна област: Вештачка интелигенција (председник Комисије); др Бобан 

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

Крагујевцу; ужа научна областа: Примењено рачунарство и Информационе технологије 

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

наставу бр. 25/57 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

X-2. Лазар Васовић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник у 

настави са 50% радног времена за ужу научну област Методологије рачунарства  у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана.   

XI 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-710/4 од 18.12.2019. године у саставу: др 

Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

(председник Комисије); др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, 

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

животне средине; др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Хидробиологија, као и сагласности Института за (математику и информатику; биологију 

и екологију, хемију, физику) Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Милене Раденковић, 

истраживача-сарадника у научно звање научни сарадник, за научну област Биологија и 

доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 

Факултета у трајању од 30 дана. 

XII 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-710/5 од 18.12.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Покреће се поступак за избор др Мирјане Грујовић, истраживача-

сарадника, у научно звање научни сарадник у Институту за биологију и екологију, 
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Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Биологија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Мирјане Грујовић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Олгица Стефановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

2. др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у 

Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија 

хране; 

3. др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија. 

* * *  

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-710/3 од 18.12.2019. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. Покреће се поступак за избор др Катарине Младеновић, истраживача-

сарадника, у научно звање научни 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 др Катарине 

Младеновић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Олгица Стефановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

2. др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у 

Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија 

хране; 

3. др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Институт за информационе 

технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија. 

XIII 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Биљана Петровић, ванредовни 

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

област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Сања Гргурић Шипка, редовни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Јована Богојески, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/68 од 13.12.2019. године, 

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

XIII-1. Снежана Радисављевић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Хемија у Институту за  хемију, Факултета, на 

четири године. 

* * *  

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, 

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

Органска хемија (председник Комисије); др Виолета Марковић, доцент, Природно-

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

др Снежана Трифуновић, научни саветник, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; научна област: Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/67 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Катарина Јаковљевић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Хемија у Институту за  хемију, Факултета, на 

четири године. 

* * *  

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Биљана Петровић, ванредовни 

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

област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Сања Гргурић Шипка, редовни 

професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Јована Богојески, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/66 од 13.12.2019. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-3. Душан Ћоћић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

сарадник за научну област Хемија у Институту за  хемију, Факултета, на четири године. 

XIV 

По захтеву Института за физику бр. 02-710/14 од  24.12.2019. године, а на основу 

члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

XIV-1. Покреће се поступак за избор Милене Живковић, студента докторских 

студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за физику 
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Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Физика. 

* * *  

XIV-2. Милена Живковић, мастер физичар и студент докторских студија 

физике бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за физику 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Физика, на три године.  

* * *  

По захтеву Института за хемију бр. 03-710/6 од  20.12.2019. године, а на основу 

члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

XIV-3. Покреће се поступак за избор Јовице Бранковића, студента докторских 

студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

XIV-4. Јовица Бранковић, мастер хемичар и студент докторских студија хемије 

бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија, на три године.  

О д л у к е 

XIV-5. Покреће се поступак за избор Филипа Сташевића, студента докторских 

студија, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

XIV-6. Филип Сташевић, мастер хемичар и студент докторских студија хемије 

бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија, на три године.  

О д л у к е 

XIV-7. Покреће се поступак за избор Емилије Миловић, студента докторских 

студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

XIV-8. Емилија Миловић, мастер хемичар и студент докторских студија хемије 

бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија, на три године.  
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О д л у к е 

XIV-9. Покреће се поступак за избор Катарине Виријевић, студента докторских 

студија, у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

XIV-10. Катарина Виријевић, мастер хемичар и студент докторских студија 

хемије бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија, на три године.  

О д л у к е 

XIV-11. Покреће се поступак за избор Кристине Михајловић, студента 

докторских студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за 

хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

XIV-12. Кристина Михајловић, мастер хемичар и студент докторских студија 

хемије бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија, на три године.  

О д л у к е 

XIV-13. Покреће се поступак за избор Милене Петровић, студента докторских 

студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

 

XIV-14. Милена Петровић, мастер хемичар и студент докторских студија хемије 

бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија, на три године.  

О д л у к е 

XIV-15. Покреће се поступак за избор Марка Антонијевића, студента 

докторских студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за 

хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

 

XIV-16. Марко Антонијевић, мастер хемичар и студент докторских студија 

хемије бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија, на три године.  

* * *  
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По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-710/15 од  24.12.2019. 

године, а на основу члана 85 став 1 Закона о науци и истраживањима и члана 113 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следеће 

О д л у к е 

XIV-17. Покреће се поступак за избор Глорије Ћирковић, студента докторских 

студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Биологија. 

XIV-18. Глорија Ћирковић, мастер биолог и студент докторских студија 

биологије бира се у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

за научну област Биологија, на три године.  

О д л у к е 

XIV-19. Покреће се поступак за избор Предрага Симовића, студента докторских 

студија, у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну 

област Биологија. 

 

XIV-20. Предраг Симовић, мастер биолог и студент докторских студија 

биологије бира се у истраживачко  звање истраживач-приправник у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

за научну област Биологија, на три године.  

XV 

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 Бранка Огњановић, 

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

научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија (председник 

Комисије); др Милош Матић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

биологија (предложени ментор) др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник, 

Институт за биолошка истраживања Синиша Станковић, Универзитет у  Београду, 

научна област: Биологија, ужа научна област: Молекуларна биологија , као и извештаја 

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

25/56 од 13.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XV-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: „Компаративна анализа 

антитуморског и редокс потенцијала одабраних платина(IV) комплекса и 
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ресвератрола у in vitro и in vivo третманима“ и испуњености услова кандидата 

Милице Пауновић 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. 

Милош Матић . 

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. 

XVI 

 На основу захтева  Института за хемију, бр. 03-710/9 од 20.12.2019. године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „ПРАКТИКУМ И 

РЕПЕТИТОРИЈУМ ИЗ ОРГАНСКЕ ХЕМИЈЕ 2“, аутора проф. др Зорицe 

Петровић, проф. др Зоранa Марковићa, др Душицe Симијоновић и доц. др 

Владимира П. Петровића у следећем саставу: 

1. др Александар Теодоровић, редовни професор у пензији, Природно-

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

хемија; 

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

Универзитет у Крагујевцу; ужа ааучна област: Органска хемија; 

3. др Милан Декић, доцент, Државни Универзитет у Новом Пазару; научна област: 

Хемија. 

XVII 

 У оквиру ове тачке Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног већа 

да је лични доходак увећан. Такође је нагласио да ће се наредна седница Наставно-

научног већа одржати 15.01.2020. године. На крају је позвао све чланове да присуствују 

новогодишњем коктелу који ће се одржати 30.12.2019. године у 13 часова у холу 

Института за физику. 

* * *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 30 минута. 

* * *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


