
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 690 
31.08.2016. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са  XVIII седнице Наставно-научног  већа  Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 31.08.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo је 25  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 Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић,  др Марија Живковић, доц др 
Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др 
Драгана Крстић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Александар Остојић, 
проф. др Љиљана Павловић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић,  
проф. др Владимир Ристић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др 
Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступила проф. др Бранка Огњановић, тако да 
је укупан број присутних био 26. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и  Далиборка  
Јовановић, економиста заменик управника Института за физику, др Владимир Цвјетковић, 
др Драган Тодоровић,  студенти Марко Петровић (IV година Физике), Ђорђе Петровић (IV 
година Хемије), Ђорђе Филиповић (IV година Екологије), Никола Мркаљ (II година 
Информатике) и Невена Пауновић (II година Екологије), председник Студентског 
парламента. 

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. Утврђивање предлога за избор наставника у звање редовни професор у Институту за 

биологију и екологију.   
3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

физику. 
4. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент при Катерди општеобразовних 

предмета,  у Институту за биологију и екологију и у Институту за физику. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент са 50% пуног радног 

времена у Институту за математику и информатику. 
6. Доношење одлука о избору асистената у Институту за биологију и екологију. 
7. Разматрање извештаја комисија за избор асистената у Институту за математику и 

информатику. 



8. Доношење одлука о избору истраживача сарадника у Институту за биологију и екологију 
и Институту за хемију. 

9. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за биологију и 
екологију.   

10. Утврђивање одлукa о прихватању извештаја о оцени и одбрани докторских  дисертација у 
Институту за биологију и екологију и Институту за математику и информатику.    

11. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену и одбрану докторских дисертацијa у 
Инстититу за биологију и екологију, Институту за физику и Институту за хемију. 

12. Разматрање извештаја комисија за оцену научне заснованости теме и испуњености услова 
кандидата за израду докторских дисертација у Институту за физику и Институту за 
биологију и екологију. 

13. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за оцену и одбрану магистарске тезе 
у Институту за хемију. 

14. Одређивање координатора Факултета за Еразмус +  програме.  
15.  Захтеви упућени ННВ-у. 
16. Разно. 
 

I 
 

Записник  под  бројем 670 са XVII седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 06.07.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана  93 и 94 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Андраш Ш. Штајн, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физиологија животиња (председник комисије); др Ратко М. Радојичић, редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Физиологија 
животиња; др Зорица С. Саичић, научни саветник Инститита за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област Физиологија, као и дописа 
Универзитета бр. III-01-302/6 од 12.07.2016. 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 
 

II-1. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 
Бранка Огњановић изабере у звање редовни професор за ужу научну област 
Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и 
екологију Факултета. 

 
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

III 
 

На основу члана  93 и 94 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 (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 Радиоекологија, као 
и дописа Универзитета бр. IV-01-626/5 од 22.08.2016. 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  
Ненад Стевановић, доцент изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 
Радијациона физика  у Институту за физику Факултета, на пет година. 

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

 
IV 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Слађана Зуковић, ванредни професор 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду (председник комисије), ужа научна 
област Педагогија; др Снежана Маринковић, редовни професор Учитељског факултета у 
Ужицу Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Педагогија, Дидактика, Методике; 
др Бранко Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Косовској Митровици 
Универзитета у Приштини, ужа научна област Педагогија, теорија наставе и методика 
васпитно-образовног рада,  као и дописа Универзитета бр. IV-01-342/6 од 25.08.2016. 
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 

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

Далиборка Поповић изабере у звање доцент са 50% пуног радног времена за ужу научну 
област Педагогија при Катедри општеобразовних предмета Факултета, на 5 година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом 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 Андраш Штајн, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физиологија животиња (председник комисије); др Бранка Огњановић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Михајло Спасић, редовни 



професор Хемијског факултета Универзитета у Београду и научни саветник Института 
„Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област Биохемија; др Светлана Ивановић-
Матић, научни саветник Института „Синиша Станковић“ у Београду, научна област 
Молекуларна биологија,  као и дописа Универзитета бр. IV-01-394/6 од 22.08.2016. 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 
 

IV-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др  
Снежана Марковић изабере у звање доцент за ужу научну област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на 5 година. 

 
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом 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 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, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу (председник комисије), ужа научна област Физика 
кондензоване материје, као и дописа Универзитета бр. IV-01-631/7 од 22.08.2016. 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 
 

IV-3. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др  
Драган Тодоровић изабере у звање доцент за ужу научну област Физика кондензоване 
материје у Институту за физику Факултета, на 5 година. 

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

 
 

V 
 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 05-690/5 од 29.08.2016. године у саставу: др  Божидар Раденковић, редовни професор 
Факултета организационих наука у Београду, ужа научна област Информациони системи и 
технологије; др Иван Луковић, редовни професор Факултета техничких наука у Новом 
Саду, ужа научна област Примењена рачунарска техника и информатика; др Бобан 
Стојановић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 



факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање,  а по конкурсу 
расписаном дана 22.06.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

V-1.  Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 
Ненада Стефановића у звање доцент  са 50% пуног радног времена за ужу научну област 
Информациони системи у  Институту математику и информатику Факултета па се 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

 
 

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

математичког факултета 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 и 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу бр.25/45 од 22.08.2016.године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-1. Стефан Марковић, мастер биолог, бира се у звање  асистент за ужу научну 
област Биохемија у Институту за биологију и екологију, на три године.    
 
 

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

математичког факултета 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 извештаја руководиоца 
техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/46 од 22.08.2016.године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 

 



О д л у к у 
 

VI-2. Драгана Предојевић, мастер биолог-еколог, бира се у звање  асистент за 
ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту 
за биологију и екологију, на три године.    
 
 

VII 
 

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. 05-690/4 од 29.07.2016. године у 
саставу: др  Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Математичка анализа и вероватноћа; др 
Бранислав Поповић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Методика, историја и 
филозофија математике; др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 
применама, као и сагласности Института за математику и информатику,   а по конкурсу 
расписаном дана 13.07.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Александра Миленковића, асистента, у звање 
асистент за ужу научну област Методика, историја и филозофија математике 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. 05-690/11 од 30.08.2016. године у 
саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; др Милош 
Ивановић, (председник комисије), доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације; др Владимир 
Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Информатика у физици,  као и сагласности Института за математику и 
информатику,   а по конкурсу расписаном дана 13.07.2016. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 



О д л у к у 
 

VII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Ђорђа Недића, 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. 05-690/10 од 30.08.2016. године у 
саставу: др  Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др Бобан 
Стојановић (председник комисије), 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 13.07.2016. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Милоша Павковића, асистента, у звање асистент са 
50% пуног радног времена за ужу научну област Рачунарске комуникације 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. 

 
VIII 

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

математичког факултета 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 извештаја руководиоца 
техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр.25/47 од 22.08.2016. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 
 

 



О д л у к у 
 

VIII-1.  Марина Радовић, истраживач-приправник, бира се у звање  истраживач-
сарадник за научну област  Биологија у Институту за биологију и екологију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, на четири године. 
 
 

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

математичког факултета у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка и 
Неорганска хемија; др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска хемија; др Љубинка 
Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Аналитичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 
службе и продекана за наставу бр.25/44 од 22.08.2016. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

Одлуку 
 

VIII-2.  Иван Јаковљевић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-
сарадник за научну област  Хемија  у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

IX 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-690/12  од  31.08.2016. 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 Наташе М. Радојковић, истраживача- 
приправника 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 Наташе М. Радојковић 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 (председник комисије); 

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, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“, Универзитета у Београду; научна област: 
Хидробиологија. 



 
 

X 
 

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 
Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија (председник комисије); др Бранислава 
Коцић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 
област Микробиологија; др Бојан Златковић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Ботаника; др Весна Станков-
Јовановић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, 
ужа научна област Аналитичка хемија, као и извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/41 од 22.08.2016. године, 
Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „In vitro контрола патогених 
бактерија пореклом из хуманог материјала деловањем етарских уља и екстраката 
одабраних биљних врста” кандидата Немање Станковића 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 

 
 

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

стручнекомисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 
наставу Факултета бр. 25/43 од 22.08.2016. године, Наставно- научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

X-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Нумеричка апроксимација 
дводимензионалних параболичких проблема са делта функцијом“ кандидата Братислава 



Средојевићa 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 

 
 

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

стручнекомисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу Факултета бр. 25/39 од 22.08.2016. године, Наставно- научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Неки оптимизациони проблеми 
уопштења бисекције графова и повезаности подграфова“ кандидата мр Зорана 
Максимовића 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 
 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја 
стручнекомисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 
саставу: др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 
ужа научна област: Математика и рачунарство; др Марија Станић (председник комисије), 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама; 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.25/42 од 22.08.2016. године, Наставно- 
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 



О д л у к у 
 

X-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Развој рационалних алгоритама 
за конструкцију ортогоналних полинома једне променљиве“ кандидата  мр Марјана 
Матејића 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 
 
 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја 
стручнекомисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 
саставу: др Зоран Ракић (председник комисије), редовни професор Математичког 
факултета у Београду; ужа научна област Геометрија; др Мирјана Ђорић, редовни 
професор Математичког факултета у Београду; ужа научна област Геометрија; др Емилија 
Нешовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу; ужа научна област Геометрија, као и извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/40 од 22.08.2016. године, 
Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Унутрашње и спољашње 
симетрије у Римановој геометрији“  кандидата  мр Александра Шебековића 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 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 

XI 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 
Института за биологију и екологију бр. 04-690/13 од 31.08.2016. године,  Наставно-научно 
веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом: „Тестирање различитих метода узорковања 
макробескичмењака у воденим екосистемима и могућности  стандардизације“, 
кандидата Бојане Тубић (ментор докторске дисертације је др Момир Пауновић, научни 
саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” Универзитета у 



Београду, ужа научна област: Хидробиологија; шифра УДК: 574:50/504 - Општа екологија. 
Биоценологија. Хидробиологија, Биогеографија. Изучавање и чување природе. Заштита 
природе и живог света),  у следећем саставу: 
 

1. др Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине (председник комисије); 

2. др Наташа Поповић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“, Универзитета у Београду; научна област: Хидроекологија; 

3. др Ана Петровић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Биологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 

 
 

 
На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за физику бр. 02-690/14  од 31.08.2016. године,  Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-2. Утврђује се предлог чланова комисије  за преглед, оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом: „Динамика квантних подсистема и корелација у дводелним 
канонским структурама,“, кандидата мр Момира Арсенијевића (ментор докторске 
дисертације је др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Квантна физика. Шифра УДК- 53, Физика) 
у следећем саставу:    
 

1. др Таско Грозданов (председник комисије), научни саветник Института за физику у 
Београду, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 

2. др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване материје; 

3. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, ужа научна област: атомска, молекулска и оптичка физика. 

 
 

 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 
Института за физику бр. 03-690/7 од 30.08.2016. године,  Наставно-научно веће Факултета 
је једногласно донело следећу 

 
 
 
 



О д л у к у 
 

XI-3. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 
дисертације под насловом: „Синтеза, карактеризација и испитивање механизма 
супституционих реакција комплекса неких јона прелазних метала“, кандидата 
Милице Косовић (ментор докторске дисертације је др Биљана Петровић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија. Шифра УДК: 546 -Неорганска хемија), у следећем саставу: 
 

1. др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу (председник комисије), ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Жељко Јаћимовић, редовни професор Металуршко-технолошког факултета у 
Подгорици, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Горан Богдановић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Хемијска кристалографија и 
структурна хемија. 

 
 

XII 
 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-690/2 од 13.07.2016. 
године у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика 
(председник комисије); др Милован Матовић, редовни професор Факултета медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Нуклеарна медицина; др Драгана 
Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Радијациона физика; др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор 
Електротехничког факултета у Београду и научни саветник у Институту за нуклеарне 
науке „Винча“, ужа научна област Нуклеарна техника, као и сагласности Института за 
физику,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Биокинетички 
модел 90Y-DODATOC у циљаној молекуларној радионуклидној терапији неуроендокриних 
тумора“   за израду докторске дисертације кандидату Марији Ж. Јеремић.  

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Драгослав Никезић, 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. 

 
 



 
 
 
 
 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-690/3 од 11.08.2016. 
године у саставу: др Снежана Марковић (председник комисије), доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија; др Марко Живановић, научни сарадник 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; 
др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Јелена Ракобрадовић, научни 
сарадник Института за онкологију и радиологију Универзитета у Београду, ужа научна 
област Молекуларна генетика, као и сагласности Института за биологију и екологију,  
Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Испитивање 
молекуларних механизама дејства неких органоселенских једињења на редокс статус 
ћелија канцера колона HCT-116 и дојке MDA-MB-231“ за израду докторске дисертације 
кандидату Јелени Кошарић. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др. Снежана 
Марковић, доцент 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. 

 
 

XIII 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја 
стручнекомисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: 
др Зорица Бугарчић, редовни професор (ментор) Природно-математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Слободан Новокмет, 
ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Фармацеутска биотехнологија; др Снежана Ђорђевић, доцент Медицинског 
факултета ВМА Универзитета одбране у Београду, научна област Медицинска хемија; др 
Вера Дивац, научни сарадник Природно–математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, научна област Хемија,  као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 
службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/38 од 22.08.2016. године, Наставно- 
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 



О д л у к у 
 

XIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу о оцени магистарске тезе под насловом: „Селективне оксидације бензилних 
алкохола до карбонилних једињења са Сu(III) комплексом“  кандидата  Владана Костића, 
и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 
примедби. 

Истовремено се овлашћује Декан Факултета проф. др Срећко Трифуновић, да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране магистарске тезе из става 1 ове одлуке. 
 
 

XIV 
 

На основу предлога Колегијума природно-матемaтичког факултета  бр. 01-690/6 од  
30.08.2016. године,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIV-1.  Именује се др Вишња Симић, доцент у Институту за математику и 

информатику за координатора Природно-математичког факултета Универзитета у  
Крагујевцу за Еразмус + програм. 
 Ову одлуку доставити Канцеларији за међународне пројекте Универзитета у 
Крагујевцу. 
 

XV 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и захтева Студентског парламента 
Факултета бр. 01-10/754 од 26.08.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу  

О д л у к у 
 
XV-1. Одобрава се студентима  кумулативно сабирање ЕСПБ при упису године, 

при чему је за самофинансирајуће студенте за упис треће године потребно минимално 
74ЕСПБ, а за упис четврте године 111ЕСПБ. За буџетске студенте, за упис треће године 
треба остварити минимално 96ЕСПБ, а за упис четврте године 144ЕСПБ. 
 

 
 

На основу захтева Електротехничкг факултета Универзитета у Београду бр. 
1440/14  од 07.07.2016. године, 01-660/1 од 11.07.2016. године, а  на  основу   члана 75.  
Закона о високом образовању, члана 156 Статута Факултета Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу  

 
 
 
 



О д л у к у 
 
XV-2. Даје се сагласност проф. др Мирољубу Дугићу, редовном професору,   за 

рад у допунском радном односу до 30% пуног радног времена на на извођењу наставе из 
предмета Квантна инфроматика биомолекула на докторским академским студијама  на 
Електротехничком факултету Универзитета у Београду са фондом од 6 часова  предавања  
недељно у школској 2016/17 години. 
 
 

XVI 
 

 
Под тачком разно није било никакве дискусије. 
 

 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 01  минут. 
 

 
З А П И С Н И Ч А Р                   ДЕКАН  
 
Далиборка Јовановић , економиста 
                                                             Проф. др Срећко Трифуновић 

 
 

 
 


