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З А П И С Н И К 
 

Са  XVI седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 29.06.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је  26 чланова већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 
Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић,  др 
Марија Живковић, доц др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица 
Кнежевић, др Владимир Марковић,  проф. др Драгослав Никезић,   проф. др Бранка 
Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Биљана 
Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав 
Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, Ненад Стојановић, проф. др 
Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: доц. Др Драган Тодоровић, секретар Факултета Небојша Ђусић, 
дипл. правник и Бранкица Лекић, економски техничар. 

Седницом Наставно-научног већа је председавао 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. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за физику. 
3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику.    
4. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за физику.    
5. Разматрање документације поводом конкурса за избор наставника у звање доцент 

за ужу научну област Органска хемија. 
6. Утврђивање предлога за избор предавача при катедри општеобразовних предмета 

Факултета.   
7. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за физику. 
8. Разматрање извештаја комисија за избор  сарадника у звање асистент у Институту 

за биологију и екологију. 
9. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 
10. Утврђивање предлога за избор научног сарадника у Институту за физику.   



11. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 
12. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 

биологију и екологију.   
13. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 
14. Разматрање извештаја  комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Институту за математику и информатику.   
15. Разматрање извештаја комисија за  оцену научне заснованости теме и  

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 
биологију и екологију.   

16. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену научне заснованости теме и  
испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 
биологију и екологију.   

17. Одређивање чланова комисије за оцену и одбрану магистарске тезе у Институту 
за хемију. 

18. Захтев за повећање броја буџетских студената за заједничке докторске академске 
студије Докторска школа математике. 

19. Поверавање наставе у Институту за физику. 
20. Разно. 

 
 

I 
 

Записник  под  бројем 600 са XV седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 08.06.2016. године, једногласно је усвојен. 
 
 

II 
 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 02-660/17 од 29.06.2016. године у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Радијациона физика (председник комисије); др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор 
Електротехничког факултета у Београду и научни саветник у Институту за нуклеарне 
науке „Винча“, ужа научна област Нуклеарна техника; др Владимир Удовичић, виши 
научни сарадник Института за физику у Београду, ужа научна област Радиоекологијa, а по 
конкурсу расписаном дана 08.06.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

II-1.  Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне  
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 
Ненада Стевановића у звање ванредни професор  за ужу научну област Радијациона 
физика у  Институту за физику Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 



III 
 
На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно -математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Програмирање (председник комисије); др Александар Цветковић, редовни професор 
Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др 
Милош Ивановић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику 
и информатику, као и дописа Универзитета бр. IV-01-343/6 од 28.06.2016. године, 
констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Ана Капларевић-Малишић изабере у звање доцент за ужу научну област 
Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета, на пет година. 

 
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Програмирање (председник комисије); др Александар Цветковић, редовни професор 
Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др 
Милош Ивановић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику 
и информатику, као и дописа Универзитета бр. IV-01-344/5 од 28.06.2016. године, 
констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

III-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се  др 
Вишња Симић  изабере у звање доцент за ужу научну област Вештачка интелигенција 
у Институту за математику и информатику Факултета, на пет година. 

 
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 

 



IV 
 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-
660/16 од 29.06.2016. године у саставу: др Милан Пантић, редовни професор Департмана 
за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна 
област Физика кондензоване материје; др Вјекослав Сајферт, редовни професор 
Техничког факултета у Зрењанину, ужа научна област Физика кондензоване материје; др 
Драгица Кнежевић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физика кондензоване материје, 
а по конкурсу расписаном дана 25.05.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно 
веће је донело следећу 

О д л у к у 
 

IV-1.  Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 
Драгана Тодоровића у звање доцент  за ужу научну област Физика кондензоване 
материје у  Институту за физику Факултета па се ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 
 Одлука је донета са 20 гласова “ЗА” и једним гласом “ПРОТИВ”. 
 

V 
 

Поводом расписаног конкурса за избор једног наставника у звање доцента за ужу 
научну област Органска хемија у Институту за хемију Факултета, а сходно допису 
Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-294/9 од 31.05.2016. године и дописа Института за 
хемију бр. 03-660/2 од 24.06.2016. године вођена је нешто дужа дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Милош 
Ђуран и проф. др Владимир Ристић. 

После спроведене дискусије Наставно-научно веће Факултета није донело никакву 
одлуку јер је за усвајање приговора др Биљане Шмит и др Ивана Дамљановића 3 члана 
већа гласало „ЗА“, 1 члан „ПРОТИВ“, док је 20 чланова било “УЗДРЖАНО“. Исто тако 
није донета ни одлука о прихватању извештаја поднетог од стране 4 члана комисије као ни 
о утврђивању предлога за избор кандидата по конкурсу јер је 5 чланова већа гласало „ЗА“ 
док је 14 чланова  било „УЗДРЖАНО“, а гласова против није било. 

 
 

VI 
 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Биљана Чубуровић, ванредни професор 
Филолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Англистика – 
Енглески језик; др Надежда Стојковић, ванредни професор Електронског факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област Друштвене науке и хуманистика – Енглески 
језик; др Аница Глођовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 



Крагујевцу, ужа научна област Енглески језик, као и дописа Универзитета бр. IV-02-272/9 
од 28.06.2016. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није 
било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се мр 

Љиљана Вукићевић-Ђорђевић изабере у звање предавач за ужу научну област 
Енглески језик при катедри општеобразовних предмета Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

VII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Квантна физика; 
др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област  Физика кондензоване материје; др Таско Грозданов, 
научни саветник Института за физику у Београду, ужа научна област Атомска, молекулска 
и оптичка физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу бр.  25/33 од 23.06.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-1. Момир Арсенијевић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 
област Квантна физика у Институту за физику Факултета, на три године.   
 
 

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

математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 
физика; др Владе Урошевић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку, 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Примењене рачунарске науке и  
информатика; др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика, др Ненад Стевановић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Радијациона физика као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу бр.  25/32 од 23.06.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-2. др Владимир Марковић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 
област Радијациона физика у Институту за физику Факултета, на три године.   
 



 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка физика; др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физика кондензоване материје; 
др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета у Београду, ужа научна 
област: Физика атома и молекула, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 
службе и продекана за наставу бр.  25/31 од 23.06.2016. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-3. др Јасна Стевановић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну 

област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета, на 
три године.   
 

VIII 
 

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. 04-660/9 од 27.06.2016.године у 
саставу: др Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област Биохемија (председник комисије); др 
Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета  Универзитета у Београду, 
научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“,  ужа научна 
област: Биохемија и молекуларна биологија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област Биохемија, као и 
сагласности Института за биологију и екологију,   а по конкурсу расписаном дана 
01.06.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Стефана Марковића у звање асистент за ужу научну 
област Биохемија у Институту за биологију и екологију 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. 04-660/10 од 27.06.2016. у саставу: др 



Снежана Пешић (председник комисије), доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Драган Катарановски, редовни професор Биолошког факултета 
Универзитета у Београду; ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине, као и сагласности Института за биологију и екологију,  а по конкурсу 
расписаном дана 01.06.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор  Драгане Предојевић, истраживача-приправника, у 
звање асистент за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на 
сајту Факултета. 
 

IX 
 

На захтев Института за математику и информатику бр.05-660/4 од 27.06.2016. 
године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 
и члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следеће 

О д л у к е 
 

IX-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 
Методика, историја и филозофија математике у Институту за математику и 
информатику. 

IX-2. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Методика, историја и 
филозофија математике  у Институту за математику и информатику Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. Др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Математичка анализа и 
вероватноћа; 

2. др Бранислав Поповић (председник комисије), ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Методика, 
историја и филозофија математике; 

3. др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама.   

 
 



На захтев Института за математику и информатику бр.05-660/5 од 27.06.2016. 
године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 
и члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следеће 

О д л у к е 
 

IX-3. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 
Програмирање у Институту за математику и информатику. 

IX-4. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Програмирање у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета Универзитета 
у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; 

2. др Милош Ивановић, (председник комисије), доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске 
комуникације; 

3. др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у физици.   

 
 

На захтев Института за математику и информатику бр.05-660/6 од 27.06.2016. 
године, Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године, а на основу члана 96 
и члана 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следеће 

О д л у к е 
 

IX-5. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са 50% пуног радног 
времена за ужу научну област Рачунарске комуникације у Институту за математику и 
информатику. 

IX-6. Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистент са 50% пуног радног врермена за ужу научну 
област Рачунарске комуникације у Институту за математику и информатику Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета Универзитета 
у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; 

2. др Бобан Стојановић (председник комисије), ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање; 

3. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације.    

 



X 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник Института за 
физику у Београду, ужа научна област Оптика; др Милан Ковачевић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Атомска, молекулска и оптичка физика; др Бранко Дрљача, доцент Природно-
математичког факултета у Косовској Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна 
област Теоријска физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу бр. 25/35 од 23.06.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

X-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Ана Симовић  изабере у   звање научни 
сарадник  за научну област Физика у Институту за физику, на пет година. 
 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 
даљи поступак. 
 

XI 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Милан Младеновић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др 
Владимир Михаиловић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др 
Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ у Београду, научна  област Молекуларна биологија, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.25/36 од 
28.06.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Невена Станковић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-

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

 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Владимир Михаиловић, научни сарадник 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Биохемија; Крагујевцу, научна област: Хемија; др Мирослав М. Врвић, редовни професор 
Хемијског факултета  у Београду, ужа научна област: Биохемија; др Милан Младеновић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 



наставу бр.25/37 од 28.06.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

XI-2. Јелена Катанић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-сарадник 
за научну област Хемија у Институту за хемију, на три године. 

 
 

XII 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-660/14 од 29.06.2106. године у саставу: др 
Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др Милан 
Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Гордана Јоксић, научни 
саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у Београду, ужа научна област Генетичка 
токсикологија, као и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Марине Радовић, дипломираног биолога-мастер у 
звање истраживач-сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-
информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 
30 дана. 
 

XIII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Милан Младеновић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др 
Владимир Михаиловић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др 
Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ у Београду, научна област: Молекуларна биологија, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/34 од 
23.06.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIII-1.   Незринa Миховић, мастер хемичар, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Хемија у Институту за хемију, на три године. 
 



 
XIV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-660/7 од 27.06.2016. 
године у саставу: др Љиљана Павловић (председник комисије), редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама; др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; 
др Александар Савић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Нумеричка математика и оптимизација; др Драган Матић, доцент 
Природно-математичког факултета у Бања Луци, ужа научна област Информационе науке 
и биоинформатика (развој софтвера), као и сагласности Института за математику и 
информатику,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „Неки оптимизациони проблеми уопштења бисекције графова и 
повезаности подграфова“ кандидата мр Зорана Максимовића, магистра математичких 
наука. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 
 Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 
прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 
дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, 
и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 30 дана 
пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до одбране дисертације. 
 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 
докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока у 
трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 
органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету у 
Крагујевцу. 
 
 
 
 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 05-660/3 од 
27.06.2016. године у саставу: др Миодраг Спалевић (председник комисије), редовни 
професор Машинског факултета у Београду; научна област Математика; др Бранислав 
Поповић, ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област 
Методика, историја и филозофија математике; др Марија Станић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област 



Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за математику и 
информатику,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIV-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом  „Нумеричка апроксимација дводимензионалних параболичких проблема 
са делта функцијом“  кандидата Братислава Средојевића. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 
 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. 
 

XV 
 

На основу члана 48 став 5, 6 и 7 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-660/13 од 
27.06.2016. године у саставу: др Владица Симић, редовни професр Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; др Ана Петровић, научни сарадник Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; др Наташа 
Поповић, научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у 
Београду, ужа научна област Хидроекологија; др Момир Пауновић, научни саветник 
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област 
Хидробиологија, као и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно 
веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Тестирање 
различитих метода узорковања макробескичмењака у воденим екосистемима и 
могућност стандардизације“   за израду докторске дисертације кандидату Бојани Тубић. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Момир 
Пауновић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. 



 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. 04-660/11 од 
27.06.2016. године у саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија, 
микологија и лихенологија (председник комисије); др Славиша Стаменковић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, изборна област 
Заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија  и заштита животне средине; др Маријана Косанић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија и 
микологија, као и сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Лишаји 
индикатори квалитета ваздуха Топличког региона и њихов биомедицински 
потенцијал“  за израду докторске дисертације кандидату Светлани Ристић. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета 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. 

XVI 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-660/8 од 27.06.2016. 
године и  члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

XVI-1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 
дисертације под називом „Испитивање молекуларних механизама дејства неких 
органоселенских једињења на редокс статус ћелија канцера колона HCT-116 и дојке MDA-
MB-231“ и испуњености услова кандидата Јелене Кошарић за израду докторске 
дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 
1. др Снежана Марковић (председник комисије), доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија; 



2. др Марко Живановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Биологија; 

3. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

4. др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник Института за онкологију и 
радиологију Универзитета у Београду, ужа научна област: Молекуларна 
генетика. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

XVII 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-660/1 од 22.06.2016. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу:  

 
О д л у к у 

 
 XVII-1. Одређује се комисија за оцену и одбрану магистарске тезе под насловом 
„Селективне оксидације бензилних алкохола до карбонилних једињења са Сu(III) 
комплексом“  кандидата  Владана Костића, радника „Фиата“ Србија у Крагујевцу,  у 
следећем саставу: 
 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-математичког 
факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Слободан Новокмет, ванредни професор Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска 
биотехнологија; 

3. др Снежана Ђорђевић, доцент Медицинског факултета ВМА Универзитета 
одбране у Београду, научна област: Медицинска хемија; 

4.  др Вера Дивац, научни сарадник Природно – математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 
XVIII 

 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-660/12 од 

27.06.2016. године, а на основу предлога Већа Докторске школе математике, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

 
О д л у к у 

 
XVIII-1. Предлаже се Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије да усвоји захтев за повећањем броја буџетских студената за докторске 
академске студије математике за 4, обзиром да је у међувремену, након одређивања броја 
буџетских студената од стране Министарства, акредитован нови студијски програм 
заједнички докторских академских студија Докторска школа математике.  

 



Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 
 

XIX 
 
На основу захтева Института за физику бр. 02-660/15 од 29.06.2016. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  
 

О д л у к е 
 
 
XIX-1. Испитне активности за предмет Физика кондензоване материје поверавају 

се др Милану Пантићу, редовном професору Департмана за физику Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду; 

 
XIX-2. Испитне активности за предмете Методика рада са талентованим 

ученицима 1 и Методика рада са талентованим ученицима 2 поверавају се др Виолети 
Петровић, доценту у Институту за физику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу. 

 
XIX-3. Поводом поверавања реализације испита из предмета Субатомска физика за  

кандидате Даницу Никезић и Биљану Милетић, доношење одлуке је одложено за неку од 
наредних седница Наставно-научног већа Факултета. 

 
 

XX 
 

У оквиру тачке разно Декан је обавестио чланове Наставно-научног већа о броју 
пријављених кандидата на конкурс за упис на студијске програме основних академских 
студија Факултета, као и о терминима одржавања наредних седница Наставно-научног 
већа Факултета. 

 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 10 минута. 
 

 
 

З А П И С Н И Ч А Р              ДЕКАН  
 
Бранкица Лекић, економски техничар                     Проф. др Срећко Трифуновић 
 


