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К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 18.11.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

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

проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Мирољуб Дугић, доц. др Слађана Димитријевић, 

проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић, доц. др Милош 

Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана 

Крстић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Љиљана 

Павловић,  проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф.  др Бранислав 

Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Бобан 

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

и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и: мр Владимир Марковић и проф. 

др Мирослава Петровић-Торгашев тако да је укупан број присутних чланова на седници 

био 27.  

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 

секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

Пре усвајања Дневног реда проф. др Срећко Трифуновић, Декан Факултета 

обавестио је чланове Наставно-научног већа да је проф. др Милош Ђуран изабран у звање 

академика, а проф. др Бранислав Поповић изабран за члана Националног просветног 

савета, што је пропраћено аплаузом свих присутних. 

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

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

 

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

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

за математику и информатику. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 

5. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за хемију. 

6. Разматрање извештаја комисија за избор асистената у Институту за математику 

и информатику. 

7. Покретање поступка за избор асистента у Институту за хемију. 
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8. Доношење одлука о избору сарадника у настави у Институту за математику и 

информатику. 

9. Покретање поступака за избор истраживача сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

10. Покретање поступка за избор истраживача приправника у Институту за 

биологију и екологију. 

11. Одобравање одбране докторске дисертације у Институту за математику и 

информатику. 

12. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја о оцени и одбрани докторских 

дисертација у Институту за математику и информатику и Институту за хемију. 

13. Одређивање комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за математику и информатику. 

14. Разматрање извештаја комисија за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости тема докторских дисертација у Институту за биологију и екологију 

и Институту за хемију.   

15. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости теме за израду докторске дисертације у Институту за биологију и 

екологију. 

16. Одређивање комисија за рецензију рукописа у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 

17. Одређивање листе потенцијалних ментора на докторским академским студијама 

на Факултету. 

18. Одређивање комисије за полагање диференцијалног испита за упис на докторске 

академске студије хемије. 

19. Поверавање реализације испита у Институту за математику и информатику. 

20. Одређивање Комисије за организовање спровођења поступка студентског 

вредновања квалитета студија и педагошког рада наставника. 

21. Давање сагласности за рад наставника и сарадника у допунском радном односу. 

22. Разно. 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 67 са LXIV седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 28.10.2015. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1110/21  од 16.11.2015. године, 

а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

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



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

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

биологију и екологију. 
II-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 Факултета, у следећем саставу: 

 

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

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

заштита животне средине; 

2. др Ивана Теодоровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Заштита животне средине. 

3. др Горан Марковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Биологија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

III 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 05-1110/26 од 17.11.2015. године у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор 

Државног универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Бобан Стојановић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа 

научна област Програмирање; др Милош Цветановић, доцент Електротехничког 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Рачунарска техника и 

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

расписаном дана 30.09.2015. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

 

III-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор др Милоша  Ивановића, доцента у звање доцент за 

ужу научну област  Рачунарске комуникације у Институту за математику и 

информатику  Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 

Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 

IV 

На захтев Института за хемију бр. 03-1110/10 од 12.11.2015. године, а на основу 

члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 



О д л у к е 

 

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

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

Органска хемија  у Институту за хемију. 
IV-2. 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 Факултета, у следећем саставу: 

 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. академик др Иван Гутман, професор емеритус, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка 

хемија; 

4. академик др Богдан  Шолаја, редовни професор Хемијског факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Органска хемија; 

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

Београду, ужа научна област: Органска хемија; 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

V 
 

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

математичког факултета у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 

др Снежана Ђорђевић, доцент Медицинског факултета Војномедицинске академије 

Универзитета одбране у  Београду, ужа научна област Медицинска хемија; др Марина 

Рвовић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

научна област Хемија, кao и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу , бр. 26/62 од 02. 11.2015. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Ненад Јанковић изабере у  звање  

научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета,  на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

 

 



VI 

 

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

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

Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-1110/4 од 09.11.2015. године у 

саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Дражавног универзитета у Новом Пазару, 

ужа научна област Математика; др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-

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

Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Рачунарске комуникације,као и сагласности Института за математику и 

информатику,  а по конкурсу расписаном дана 30.09.2015. 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 Марине Свичевић, асистента, у звање асистент за ужу 

научну област Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета и 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

 

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

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

Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-1110/5 од 09.11.2015. године у 

саставу: др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института САНУ, ужа 

научна област Алгебра и логика; др Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика; 

др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област Математичка логика, као и сагласности Института за математику и 

информатику,  а по конкурсу расписаном дана 30.09.2015. 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 Ненада Стојановића, асистента, у звање асистент за 

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

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

служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

 

 

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

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

Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-1110/15 од 16.11.2015. године у 



саставу: др Дејан Ранчић, ванредни професор Електронског факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област Електроника и рачунарство; др Ненад Стефановић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Информациони системи; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације,као и 

сагласности Института за математику и информатику,  а по конкурсу расписаном дана 

30.09.2015. 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 Бранка Арсића, асистента, у звање асистент за ужу 

научну област Информациони системи у Институту за математику и информатику 

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

служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

VII 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-1110/1 од 04.11.2015. године, а на основу 

члана 96 Статута Факултета, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године 

и члана 97 Статута Факултета Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следеће 

О д л у к е 

 

VII-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 

Органска хемија у Институту за хемију. 

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

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

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

 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

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

Београду, ужа научна област: Органска хемија; 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија. 

 

VIII 

 

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

математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 

универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Бобан Стојановић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна 



област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, извештаја 

руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу бр. 26/58  од 

02.11.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-1.  Дарко Антонијевић се бира у звање сарадник у настави за ужу научну 

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

 

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

математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 

универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Владимир Цвјетковић, 

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

Информатика у физици; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, извештаја 

руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 

26/59  од 02.11.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

VIII-2. Јелица Васиљевић се бира у звање сарадник у настави за ужу научну 

област Вештачка интелигенција, у Институту за математику и информатику на годину 

дана. 

 

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

математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 

универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Марија Станић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна 

област Математичка анализа са применама; др Мирјана Павловић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Математичка 

анализа са применама, извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 

продекана за наставу  бр. 26/60  од 02.11.2015. године, Наставно-научно веће  

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

VIII-3. Александар Аксентијевић се бира у звање сарадник у настави за ужу 

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

информатику на годину дана. 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 

универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Марија Станић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна 



област Математичка анализа са применама; др Мирјана Павловић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна област Математичка 

анализа са применама, извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 

продекана за наставу и научни рад бр. 26/61  од 02.11.2015. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

VIII-4. Александар Јовановић се бира у звање сарадник у настави за ужу научну 

област  Математичка анализа са применама, у Институту за математику и информатику 

на годину дана. 

 

IX 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1110/18 од 16.11.2015. године, 

а  на основу члана 102 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно 

је донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-1. Покреће се поступак за избор Александре Милошковић, истраживача 

сарадника, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Александре Милошковић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

заштита животне средине; 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

заштита животне средине; 

3. др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 

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

 
 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1110/19 од 16.11.2015. године,  

а на основу члана 102 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно  

је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

IX-2. Покреће се поступак за избор Симоне Ђуретановић, истраживача сарадника, 

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

 



Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Симоне Ђуретановић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

заштита животне средине; 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

заштита животне средине; 

3. др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 

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

 

 

X 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1110/20 од 16.11.2015. 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 Драгане Предојевић,  у истраживачко звање 

истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Драгане Предојевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Снежана Пешић, доцент   Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

средине; 

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

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

заштита животне средине; 

3. др Снежана Танасковић, доцент Агрономског факултета у Чачку Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Заштита биља. 

 

XI 

На основу одлуке Стручног већа Универзитета у Крагујевцу бр.01-15/169 од 

13.11.2015. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

XI-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом: „Развој и анализа 

метахеуристичких метода за испитивање задовољивости формула у вероватносним 

логикама“ кандидата мр Татјане Стојановић. 

 



Истовремено се овлашћује Декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић, да 

накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове 

одлуке. 

 

 

XII 

 

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

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

Живадин Д. Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Милош И. Ђуран, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Неорганска хемија; др Живослав Љ. Тешић, редовни професор Хемијског 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област  Аналитичка хемија; др Биљана В. 

Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија, као и дописа Универзитета бр. 01-

15/174 од 18.11.2015. године и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу  Факултета бр. 26/64 од  16.11.2015. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Кинетика, катализа и редокс 

реакције комплексних једињења злата(I) и злата(III)“ кандидата Мирјане Ђуровић и 

констатује да у року од 30 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 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

 

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

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

Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, научна 

област Математика; др Дејан Дивац, научни саветник Института за водопривреду 

„Јарослав Черни“ у Београду, ужа научна област Грађевинарство; др Владимир Ранковић, 

ванредни професор Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Статистика и информатика; др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област 

Програмирање; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације, као и дописа 

Универзитета бр. 01-15/173 од 18.11.2015. године и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу  Факултета бр. 26/63 од 16.11.2015. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Еластично резервисање 

дистрибуираних рачунарских ресурса у процесима вишекритеријумске оптимизације 

засноване на генетским алгоритмима“ кандидата Вишње Симић и констатује да у року од 

30 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 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 

XIII 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за математику и 

информатику  бр. 05-1110/14 од  16.11.015. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XIII-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 

под насловом: „Развој и анализа метода паралелизације вишескалних модела мишића“  

кандидата  мр Ане Капларевић-Малишић, магистра информатичких наука, у следећем 

саставу: 

 

1. др Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењена механика, Примењена 

информатика и Рачунарско инжењерство; 

2. др Антун Балаж, научни саветник Института за физику у Београду, ужа научна 

област: Нумеричке симулације у физици; 

3. др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање; 

4. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације. 

 

XIV 

 

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

комисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.04-1110/24  од 

16.11. 2015. године у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-

математичкoг факултетa Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија; 

др Татјана Михајилов-Крстев, ванредни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Нишу, ужа научна област Биотехнологија; др Бранислава Коцић, редовни 

професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област 

Микробиологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно 

веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 



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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „In vitro контрола 

патогених бактерија пореклом из хуманог материјала деловањем етарских уља и 

екстраката одабраних биљних врста“ за израду докторске дисертације кандидату Немањи 

Станковићу. 

Одређују се за коменторе докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др. 

Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичкoг факултетa Универзитета у 

Крагујевцу и  др Татјана Михајилов-Крстев, ванредни професор Природно-математичкoг 

факултетa Универзитета у Нишу, 

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. 

 
 
 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-1110/8 од 12.11. 

2015. године у саставу: др Владимир Михаиловић, научни сарадник  Природно-

математичкoг факултетa Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија;  dr Rudolf 

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

Sciences, department of  Pharmacognosy, Karl-Franzens Univerzity Graz, Austria, ужа научна 

област Фармацеутска биологија и фармакогнозија; др Мирослав М. Врвић, редовни 

професор Катедре за биохемију Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 

научна област Биохемија; др Милан Младеновић, доцент Природно-математичкoг 

факултетa Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као и сагласности 

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

 
О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Фитохемијска и 

фармаколошка карактеризација одабраних биљних врста рода  Filipendula Mill. 

(Rosaceae)“  за израду докторске дисертације кандидату Јелени Катанић. 

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

Михаиловић, научни сарадник Природно-математичкoг факултетa Универзитета у 

Крагујевцу. 

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

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 

добијања сагласности. 

 

 

 
 

 
 



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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-1110/9 од 12.11. 

2015. године у саставу: др Милан Младеновић, доцент Природно-математичкoг факултетa 

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

научни сарадник  Природно-математичкoг факултетa Универзитета у Крагујевцу, научна 

област Хемија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Мирјана Михаиловић, 

научни саветник  Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, 

ужа научна област Молекуларна биологија, као и сагласности Института за хемију, 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Фармакологија и 

токсиколошки профил новосинтетисаних деривата хроман-2,4-диона у функцији 

антикоагулативне активности in vivo“ за израду докторске дисертације кандидату Невени 

Станковић. 

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

Младеновић, доцент Природно-математичкoг факултетa Универзитета у Крагујевцу. 

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

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 

добијања сагласности. 

 

 

XV 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1110/17 од  

16.11.2015. године и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XV-1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом „ In vitro ефекти неуропептида Y на миграторни потенцијал и 

оксидативни статус ћелија хуманог хориокарцинома“ и подобности кандидата Милоша М. 

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

 

1. др Бранка И. Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

молекуларна биологија;  

2. др Андраш Ш. Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; 

3. др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 

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

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 



 

 

XVI 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1110/22  од 

16.11.2015. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVI-1. Одређује се комисија за рецензију рукописа уџбеника под називом: „Општа 

физиологија“ аутора проф. др Бранке Огњановић у следећем саставу: 

 

1. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; 

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

Станковић“ у Београду, научна област: Физиологија. 

 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-1110/6 од 12.11.2015. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 

 

XV-2. Одређује се комисија за рецензију рукописа  под називом: „Приручник за 

вежбе из Индустријске хемије 2“  аутора др Зорана Ратковића у следећем саставу: 

 
1. др Горан Роглић, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Индустријска хемија и примењена хемија; 

2. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

 

XVII 

 

На основу дописа Института за физику бр. 02-1040/4 од 22.10.2015. године, 

Института за хемију бр. 03-1110/12 од 13.11.2015. године, Института за биологију и 

екологију бр. 04-1110/23  од  16.11.2015. године и Института за математику и 

информатику бр. 05-1040/13  и 05-1040/14 од 26.10.2015. године, а на основу Допуне 

стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру образовно-

научног, односно образовно-уметничког поља – Природно математичке науке  по коме 

Ментор мора да има 5 радова на SCI листи од 01.01.2010. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 

 

XVII-1. Одређујe се листа наставника и истраживача који испуњавају услове за 

менторе на докторским академским студијама на Природно-математичком факултету 

Универзитета у Крагујевцу за школску 2015/16. годину и то: 

 

- у Институту за физику, на докторским академским студијама физике: 

 
1. др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у 

Крагујевцу, 

2. др Иван Живић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
3. др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а у 

Крагујевцу, 

4. др Мирољуб Дугић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
5. др Владимир Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
6. др Драгица Кнежевић, ванредни професор ПМФ-а у 

Крагујевцу, 

7. др Милан Ковачевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
8. др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
9. др Драгана Крстић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 
10.др Виолета Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

11.др Ненад Стевановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

12.др Мирко Радуловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

13.др Саша Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

14. др Биљана Миленковић, научни сарадник ПМФ-а у 

Крагујевцу, 

15.др Татјана Миладиновић, научни сарадник 

 

 

- у Институту за за биологију и екологију, на докторским академским 

студијама биологије: 

 

1.  др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

2. др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

3. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор 

4. др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

5. др Владица Симић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

6. др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

7. др Јелица Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

8. др Снежана Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

9. др Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

10. др Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

11. др Снежана Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

12. др Невена Ђукић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,  

13. др Мирјана Петровић-Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у 

Крагујевцу,  



14. др Светлана Милошевић-Златановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

15. др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

16. др Радмила Глишић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

17. др Снежана Пешић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

18. др Дарко Грујичић, доцент, ПМФ-а у Крагујевцу  

19. др Милан Станковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

20. др Олгица Стефановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

21. др Маријана Косанић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

22. др Ана Митровски-Богдановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  

23. др Ивана Радојевић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу,  

24. др Ана Петровић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу,  

25. др Тања Тракић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

26. др Милена Милутиновић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу,  

27. др  Јелка Црнобрња Исаиловић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитет у Нишу,  

28. др  Татјана Михајлов-Крстев, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу,  

29. др Ивана Магуире, ванредни професор Департман за зоологију 

природословни факулултет, Свеучилиште у Загребу,  
 

- у Институту за хемију, на докторским академским студијама хемије: 

 

1. др Иван Гутман – професор  емеритус, 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

3. др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

4. др Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

5. др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

6. др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

7. др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

8. др Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

9. др Зоран Матовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

10. др Биљана Петровић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

11. др Снежана Рајковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

12. др Зорка Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

13. др Милан Јоксовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

14. др Зоран Ратковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

15. др Ненад Вуковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

16. др Славко Раденковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

17. др Милан Младеновић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

18. др Борис Фуртула, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

19. др Љубинка Јоксовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

20. др Верица Јевтић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

21. др Марина Рвовић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

22. др Јована Богојески, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 



23. др Иван Дамљановић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

24. др Вера Дивац, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

25. др Марија Живковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

26. др Владимир Петровић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

27. др Биљана Глишић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

28. др Јелена Ђурђевић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

29. др Виолета Марковић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

30. др Снежана Јовановић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу, 

31. др Владимир Михаиловић, научни сарадник ПМФ-а у Крагујевцу. 

 

- у Институту за математику и информатику 

 

        на докторским академским студијама  математике: 

 

1. др Сузана Алексић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

2. др Татјана Алексић Ламперт, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

4. др Бојана Боровићанин, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

5. др Слађана Димитријевић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

6. др Мирко Леповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

7. др Емилија Нешовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

8. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор ПМФ-а у 

Крагујевцу, 

9. др Љиљана Павловић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

10. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

11. др Татјана Томовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

12. др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду 
ПМФ-а у Крагујевцу, 

13. др Јозеф Кратица, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду, 

14. др Градимир Миловановић, редовни члан САНУ, 

15. др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду, 

16. др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета у 

Београду, 

17. др Мирослав Ћирић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, 

18. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у 

Београду. 

 

               на докторским академским студијама рачунарских наука: 

 

1. др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

2. др Ненад Стефановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 

3. др Бобан Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 

4. др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, 



5. др Милан Матијевић, редовни професор Факултета инжењерских наука у 

Крагујевцу, 

6. др Зоран Огњановић, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду, 

7. др Миладин Стефановић, ванредни професор Факултета инжењерских наука 

у Крагујевцу. 

 
 
 
 

XVIII 

 

    На основу захтева Института за хемију бр. 03-1110/3 од 05.11.2015. године, а на 

основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 
XVIII-1. Одређује се комисија за организовање диференцијалног испита кандидату 

који не испуњава у потпуности услове за упис на докторске академске студије хемије у 

следећем саставу: 

 

1. др Милош Ђуран, редовни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу; 

2. др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу; 

3. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичкoг факултетa 

Универзитета у Крагујевцу. 

 

XIX 

 

На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-1110/13 од  

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

 

О д л у к у 

 

XIX-1. Oдређује се да се у децембарском и јануарско-фебруарском испитном року 

школске 2015/16. године испитивање из предмета Нумеричка математика поверава доц. др 

Татјани Томовић, а  испитивање из предмета Методика наставе анализе доц. др Слађани 

Димитријевић. 

 

XX 

 У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој је учествовао проф. др 

Срећко Трифуновић. Након ове дискусије а, на захтев Колегијума Факултета бр.  01-

1110/11  од 13.11.2015. године, а на основу члана   156 Статута Факултета и члана 5 

Правилника о студентском вредновању квалитета студијских програма и педагошког рада 



наставника Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

 

О д л у к у 

XX-1. Одређује се комисија за организовање спровођења поступка студентског 

вредновања квалитета студија и педагошког рада наставника и подношење извештаја о 

резултатима овог вредновања у следећем саставу: 

 

 

проф. др Марина Топузовић,  

проф. др Александар Остојић, 

др Владимир Цвјетковић, 

др Милош Ивановић, 

др Славко Раденковић, 

др Слађана Димитријевић,  

др Мирјана Павловић, 

Биљана Пауновић, 

Марко Петровић, студент, 

Ђорђе Филиповић, студент, 

Владимир Катанић, студент, 

Наталија Станић, студент, 

Александар  Стефановић, студент. 

 

XXI 

 

На основу захтева Економског факултета Универзитета у Крагујевцу бр.01-1110/27 од 

18.11.2015.године, а на основу члана 75. Закона о високом образовању, члана   156 Статута 

Факултета и Правилника о условима и поступку давања сагласности за ангажовање 

наставника и сарадника на другој високошколскојк установи Универзитета у Крагујевцу, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XXI-1.Даје се сагласност др Бојани Боровићанин, доценту у Институту за 

математику и информатику, за рад у допунском радном односу до 30% пуног радног 

времена на Економском факултету у Крагујевцу, за извођење наставе на основним 

академским студијама на предмету Математика у економији (1,5 часова недељно) и на 

докторским академским студијама на предмету Квантитативне методе у економији и 

менаџменту (1 час недељно на годишњем нивоу) у зимском семестру школске 2015/16. 

године. 

 

XXII 

 

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

Драгослав Никезић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Иван Живић. Наиме, проф. 

др Драгослав Никезић обавестио је чланове Наставно-научног већа да је стигла Стратегија 



научног развоја Србије и да је прослеђена свим наставницима електронским путем. Такође 

је истакао да је расписан конкурс за пројекат под називом „ХОРИЗОН“, као и да је 

прослеђено свим Управницима Института измена Правилника о изборима у наставничка 

звања.  

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 37 минута. 

 

         З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                          Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


