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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 840 

28. 11. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 28. 11. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 28  чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

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

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

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

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

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

Александар Остојић, проф. др Зорица Петровић,  проф. др Мирослава Петровић-

Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Марија 

Станић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Марина 

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

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Љиљана Павловић, 

проф. др Владимир Ристић, проф. др Владица Симић и доц. др Милан Станковић  тако 

да је укупан број чланова већа био 32. 

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

сопственој иницијативи: проф. др Драгица Кнежевић, секретар Факултета Небојша 

Ђусић, дипл. правник, и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

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

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Информацијa о раду редовног професора Факултета. 

3. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 

докторатом у Институту за физику. 

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

Институту за биологију и екологију. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање сарадник у настави у 

Институту за математику и информатику. 

6. Избор студената демонстратора у Институту за математику и информатику. 

7. Утврђивање предлога одлуке о избору научног сарадника у Институту за хемију. 

8. Разматрање извештаја о избору научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 

9. Разматрање извештаја о изборима истраживача-приправника у Институту за 

хемију. 

10. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за хемију. 
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11. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану дoкторске дисертације  у 

Институту за хемију. 

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

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за математику и информатику. 

13. Разматрање извештаја Комисијa за оцену научне заснованости темa докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију и Институту за математику и информатику. 

14. Утврђивање предлога чланова Комисијa за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

биологију и екологију и Институту за хемију. 

15. Предлог рецензената за оцену рукописа у Институту за биологију и екологију и 

Институту за физику. 

16. Преиначење одлуке Наставно-научног већа број 520/VIII-1 од 29. 8. 2018. године. 

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

18. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

19. Разно. 

I 

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

мандатном периоду, одржане дана 14. 11. 2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу молбе проф. др Зорана Матовића, бр. 03-840/18 од 23.11.2018. године 

и у складу са чланом 2 став 7, 8 и 9 Правилника начину и поступку заснивања радног 

односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

II-1. Усваја се Информација о раду редовног професора Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу и то: 

1. проф. др Зорана Матовића. 

 

Саставни део ове одлуке је Информација о раду из става 1 ове Одлуке и налази се 

у прилогу. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

III 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-

840/14 од 21.11.2018. у саставу: др Иван Живић, редовни професор, Природно-

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

кондензоване материје (председник Комисије); др Ђорђе Спасојевић, редовни 

професор, Физички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физика 
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кондензоване материје; др Драгица Кнежевић, ванредни професор у пензији, 

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

Физика кондензоване материје, као и сагласности Института за физику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 24.10.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета 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 Сање Јанићевић, научног сарадника, у звање 

асистент са докторатом 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. 

IV 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-840/12 од 

15.11.2018. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Алгологија и микологија, 

а у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Бранислав Ранковић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгологија, микологија 

и лихенологија (председник Комисије); 

2. др Јелена Вукојевић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија; 

3. др Маријана Косанић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Алгологија и микологија. 

V 

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

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

840/29 од 26.11.2018. у саставу: др Живадин Мицић, редовни професор, Факултет 

техничких наука Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Информациони 

системи; др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање; др Ненад Стефановић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа 

научна област: Информациони системи (председник Комисије), као и сагласности 

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

24.10.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 
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О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Лане Миљковић, дипломираног информатичара, у 

звање сарадник у настави са 30% радног времена за ужу научну област Примењено 

рачунарство и Информационе технологије и системи 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. 

VI 

У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 

проф. др Слађана Димитријевић, проф. др Љиљана Чомић и проф. др Марија Станић. 

Након ове дискусије а на основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне 

комисије Природно-математичког факултета у саставу: др Вишња Симић, доцент, 

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

Вештачка интелигенција (председник Комисије); др Марија Станић, редовни 

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

област: Математичка анализа са применама; др Татјана Стојановић, доцент, 

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

Вештачка интелигенција, као и сагласности Института за математику и информатику бр. 

05-840/28 од 26. 11. 2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Андреја Живић, бира се у звање студента демонстратора за наставне 

предмете: Софтверски алати (ОАС Информатика), Структура података и алгоритми 

(ОАС Информатика) и Практикум из програмирања 3 (ОАС Информатика) у Институту 

за математику и информатику Факултета, на годину дана.  

*  *  *  

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Вишња Симић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција 

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

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

применама; др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику бр. 05-840/27 од 26. 11. 2018. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-2. Лука Марковић, бира се у звање студента демонстратора за наставне 

предмете: Софтверски алати (ОАС Информатика), Практикум из програмирања 1 (ОАС 

Информатика) и Практикум из програмирања 3 (ОАС Информатика) у Институту за 

математику и информатику Факултета, на годину дана.  
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На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Вишња Симић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција 

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

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

применама; др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику бр. 05-840/26 од 26. 11. 2018. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-3. Александра Милосављевић, бира се у звање студента демонстратора за 

наставне предмете: Практикум из програмирања 1 (ОАС Информатика) и Основи 

програмирања (ОАС Информатика) у Институту за математику и информатику 

Факултета, на годину дана.  

*  *  *  

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Вишња Симић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција 

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

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

применама; др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику бр. 05-840/24 од 26. 11. 2018. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-4. Јован Јанићијевић, бира се у звање студента демонстратора за наставне 

предмете: Практикум из програмирања 3 (ОАС Информатика), Основи програмирања 

(ОАС Информатика) и Клијентске веб технологије (ОАС Математика) у Институту за 

математику и информатику Факултета, на годину дана.  

*  *  *  

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Вишња Симић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција 

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

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

применама; др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику бр. 05-840/23 од 26. 11. 2018. 

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

 

VI-5. Немања Вучићевић, бира се у звање студента демонстратора за 

наставне предмете: Практикум из програмирања 1 (ОАС Информатика) и Основи 

програмирања (ОАС Информатика) у Институту за математику и информатику 

Факултета, на годину дана.  

*  *  *  

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Вишња Симић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција 

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

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

применама; др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику бр. 05-840/22 од 26. 11. 2018. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-6. Јовица Андрић, бира се у звање студента демонстратора за наставне 

предмете: Софтверски инжењеринг (ОАС Информатика) у Институту за математику и 

информатику Факултета, на годину дана.  

*  *  *  

На основу члана 93 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Вишња Симић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција 

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

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

применама; др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција, као и 

сагласности Института за математику и информатику бр. 05-840/21 од 26. 11. 2018. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VI-7. Матеја Ашанин, бира се у звање студента демонстратора за наставне 

предмете: Практикум из програмирања 3 (ОАС Информатика), Клијентске веб 

технологије (ОАС Математика), Софтверски инжењеринг (ОАС Информатика) и 

Оперативни системи 2 (ОАС Информатика) у Институту за математику и информатику 

Факултета, на годину дана.  

VII 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Милан Младеновић, доцент, 
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Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Биохемија (председник Комисије); др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др 

Данијела Костић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Нишу; ужа научна област: Органска хемија и биохемија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/72 од 26. 11. 2018.  године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Невена Станковић изабере у научно 

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

пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

VIII 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-840/10 од 15. 11. 2018.  године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија (председник Комисије); др Милена Милутиновић, научни сарадник, 

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

др Татјана Митровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу, ужа научна област: Биотехнологија, као и сагласности Института 

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

донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Драгане Шеклић, 

стручног 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. 

IX 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-840/1 од 15. 11. 2018.  године у саставу: др 

Срећко Р. Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Гордана П. Радић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Фармацеутска хемија; др Верица В. 

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

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

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

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Ђорђа Петровића, мастер хемичара, 

у звање истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета бр. 03-840/2 од 15. 11. 2018.  године у саставу: др 

Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

Гордана П Радић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Фармацеутска хемија; др Јована Богојески, доцент, 

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

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

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Милице Међедовић, мастер 

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

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета бр. 03-840/4 од 15. 11. 2018.  године у саставу: др 

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

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

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

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

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

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

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Марка Радовановића, мастер 

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

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-840/5 од 15. 11. 2018.  године у саставу: др 

Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; Дописни члан САНУ; ужа научна област: Неорганска хемија 

(председник Комисије); др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник, Институт 

за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; ужа научна 

област: Молекуларна биологија; др Биљана Ђ. Глишић, доцент, Природно-

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

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

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Стевановић, мастер 

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

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета бр. 03-840/3 од 15. 11. 2018.  године у саставу: др 

Срећко Р. Трифуновић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Зоран Марковић, редовни професор, Департман за хемијско-

технолошке науке, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа научна област: Органска 

хемија; др Владимир Петровић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија, као и сагласности 

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

следећу 

О д л у к у 

IX-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Жика Милановића, мастер хемичара, 

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

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

*  *  *  

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

Природно-математичког факултета бр. 03-840/6 од 15. 11. 2018.  године у саставу: др 

Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

Гордана П. Радић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Фармацеутска хемија; др Јована Богоески, доцент, 

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

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

веће Факултета једногласно је донело следећу 
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О д л у к у 

IX-6. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Ангелине Петровић, мастер 

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

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

X 

По захтеву Института за  хемију, бр. 03-840/7 од  15. 11. 2018.  године, а на основу 

члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

X-1. Покреће се поступак за избор Игњата Филиповића, мастер хемичара, у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Игњата Филиповића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Ратомир Јелић, редовни професор, Факултет медицинских наука, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

XI 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-840/19 од 26. 11. 

2018.  године у саставу: др Драган Амић, редовни професор у пензији, Пољопривредни 

факултет, Свеучилиште Josipa Jurja Strossmayera у Осијеку, Република Хрватска; ужа 

научна област: Органска хемија; др Зорица Петровић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор, 

Факултет за Физичку хемију, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физичка 

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

Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Структурне и антиоксидативне особине хлорогенске 

киселине“, кандидата Јелене Тошовић. 

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 
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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 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-840/15 од 22. 11. 

2018.  године у саставу др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији и дописни 

члан САНУ, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна 

област: Неорганска хемија (председник Комисије); др Јасмина Никодиновић-Рунић, 

научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Молекуларна биологија; др Зоран Д. 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Катарина Анђелковић, редовни 

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

хемија; др Игор М. Опсеница, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Органска хемија, као и сагласности Института за  хемију, 

Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација и биолошка активност 

комплекса сребра(I) и злата(III) са ароматичним хетероцикличним једињењима 

која садрже азот у прстену“, кандидата Наде Савић. 

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. 

XII 

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-
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математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Миодраг Спалевић, 

редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду; ужа научна област: 

Математика и рачунарство (предложени ментор), др Марија Станић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна 

област: Математичка анализа са применама (председник Комисије), др Татјана 

Томовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа 

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

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/71 од 23. 11. 

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

О д л у к у 

XII-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: „Усредњене квадратурне 

формуле са варијантама и примене“ и испуњености услова кандидата Јелене 

Томановић 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. 

Миодраг Спалевић. 

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. 

XIII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-840/9 од 15. 11. 

2018.  године у саставу: др Милан Станковић, доцент, Природно-математички 

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

заштита животне средине (предложени ментор); др Марина Топузовић, ванредни 

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

област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака (председник Комисије); др 

Данијела Мишић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања ,,Синиша 

Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: Биологија, ужа научна област: 

Физиологија биљака, као и сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Еколошка диференцијација врсте Teucrium montanum L. (Lamiaceae) на 

стаништима са кречњачком и серпентинитском геолошком подлогом“ за израду 

докторске дисертације кандидату Ненаду Златићу. 

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

Станковић. 
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Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-840/30 од 26. 11. 

2018.  године у саставу: др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор 

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

Геометрија (председник Комисије); др Емилија Нешовић, ванредни професор 

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

Геометрија (предложени ментор); др Мирјана Ђорић, редовни професор 

Математичког факултета Универзитета у Београду; ужа научна област: Геометрија, као 

и сагласности Института за математику и информатику, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Неке 

специјалне врсте кривих, репера и површи у просторима Минковског“ за израду 

докторске дисертације кандидату Милице Грбовић. 

Предлаже се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 

Емилија Нешовић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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 
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упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

XIV 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-840/11 од 15. 11. 

2018.  године и члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Аутохтона микробиота сјеничке овчије стеље“ и испуњености услова кандидата 

Тање Жугић-Петровић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под 

наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија (председник 

Комисије); 

2. др Драгутин Ђукић, редовни професор у пензији, Агрономски факултет у Чачку, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија; 

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

Новом Саду; ужа научна област: Прехрамбено инжењерство. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

*  *  *  

На основу захтева Института за хемију бр. 03-840/31 од 26. 11. 2018. године и 

члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XIV-2. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Утицај структурних ефеката на локалну ароматичност бензеноидних 

угљоводоника и њихових деривата“ и испуњености услова кандидата Марије Антић 

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

следећем саставу: 

1. др Славко Раденковић, ванредни професор, Природно-математички факултет у 

Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија 

(предложени ментор); 

2. др Борис Фуртула, ванредни професор, Природно-математички факултет у 

Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија 

(председник Комисије); 

3. др Марија Баранац-Стојановић, редовни професор, Хемијски факултет, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Органска хемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
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XV 

На основу захтева  Института за биологију и екологију, бр. 04-840/13 од 15. 11. 

2018. године, а на основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Одређује се рецензент за оцену рукописа: „КИШНЕ ГЛИСТЕ 

(OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) СРБИЈЕ“, аутора, др Тањe Тракић, научног 

сарадника Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, др Јоване 

Секулић, научног сарадника Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу и др Мирјане Стојановић Петровић, ванредног професора Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и то: 

1. др Драга Граора, ванредни професор, Пољопривредни факултет, Унверзитет у 

Београду; уже научне области: Ентомологија и Пољопривредна зоологија. 

*  *  *  

На основу захтева  Института за физику, бр. 02-840/16 од 22. 11. 2018. године, а 

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

је донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Изабрани прoблеми  и 

експерименти из Радијационе физике“, аутора, др Драгане Крстић, доцента и др 

Владимира Марковића, асистента и научног сарадника у следећем саставу: 

 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика; 

2. др Оливера Цирај-Бјелац,  редовни професор, Електротехнички факултет, 

Универзитет у Београду, и научни саветник Института за нуклеарне науке, 

Винча; ужа научна област: Нуклеарна техника. 

XVI 

На основу молбе Института за физику бр. 02-840/17 од 22. 11. 2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Преиначава се Одлука ННВ-а број 520/VIII-1 од 29.08.2018. године, тако 

да гласи:  

„Утврђује се предлог одлуке да се др Биљана Миленковић реизабере у научно 

звање научни сарадник за научну област Физика у Институту за физику Факултета, на 

пет година“. 
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Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XVII 

На основу иницијативе Колегијума Факултета и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Предлаже се проф. др Иван Гутман, професор Емеритус Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за кандидата за Светосавску 

награду Универзитета за животно дело. 

XVIII 

На захтев др Снежане Рајковић и др Биљане Глишић бр. 03-840/8  од 15. 11. 2018. 

године и сагласности Института за хемију, а на основу члана 90  Закона о високом 

образовању и члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Даје се сагласност др Снежани Рајковић, ванредном професору и др 

Биљани Глишић, доценту, учешће на конкурсу за стратешки пројекат САНУ под 

насловом:   

„Синтеза и примена нових хемотерапеутика на бази природних производа и 

комплекса метала“. 

*  *  *  

На захтев Факултета организационих наука у Београду бр. 04-03-8/209 од 07. 11. 

2018. године и сагласности Института за математику и информатику бр. 05-840/20 од 26. 

11. 2018. године, а на основу члана 90  Закона о високом образовању и члана 176 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVIII-2. Даје се сагласност др Ненаду Стефановићу, ванредном професору, за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Факултету 

организационих наука, Универзитета у Београду, за извођење наставе у току школске 

2018/19. године на предметима Моделирање пословних процесу у електронском 

пословању (укупан фонд од 20 часова предавања по семестру) и Пословна интелигенција 

у електронском пословању (укупан фонд од 7 часова предавања по семестру) на 

докторским академским студијама Информациони системи и квантитативни менаџмент. 

XIX 

У оквиру тачке разно Декан Факултета истакао је да је 23. 11. 2018. године био у 

Краљеву и постигао договор, а у вези са Образовно-истраживачким центром на Гочу. 
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Продекан за финансије, проф. др Марија Станић, дала је информације са седнице 

Националног просветног Савета. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 33 минута. 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


