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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 170 

27. 3. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 27. 03. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 25 чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  Милица 

Грбовић, др Вера Дивац, 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 Милан Јоксовић, др Владимир Mарковић, проф. др Светлана 

Марковић, доц. др Милан Младеновић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 

Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Владица Симић,   проф. др 

Марија Станић, доц. др Милан Станковић, проф. др Ненад Стевановић и  проф. др 

Марина Топузовић. 

Са малим закашњењем седници је приступила и  проф. др Љиљана Чомић тако да 

је укупан број чланова већа 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. 

Седницом Наставно-научног већа по овлашћењу Декана Факултета председавао 

је продекан за наставу Факултета, проф. др Александар Остојић. Чланови Наставно-

научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација мандата члана Наставно-научног већа 

2. Усвајање записника са претходне седнице. 

3. Избор једног члана Савета Факултета из реда Наставно-научног већа. 

4. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

5. Покретање поступка за избор наставника звање редовни професор у Институту 

за физику. 

6. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за биологију и екологију. 

7. Покретање поступака за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

8. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 



2 

9. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за биологију и екологију. 

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

Институту за хемију. 

11. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за физику. 

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

13. Разматрање извештаја о избору научног сарадника у Институту за хемију. 

14. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за хемију. 

15. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

16. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја о оцени и одбрани 

дoкторских дисертација у Институту за математику и информатику и Институту 

за хемију. 

17. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију. 

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

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за биологију и екологију. 

19. Разматрање извештаја Комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације и испуњености услова кандидата у Институту за биологију и 

екологију. 

20. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за математику и 

информатику. 

21. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

22. Разно. 

I 

На основу дописа Института за хемију бр. 03-170/1 од 20.03.2019. године, а 

сходно члану 178 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа др Вери 

Дивац научном сараднику у Институту за хемију, у текућем мандатном периоду. 

Верификацијом мандата др Вера Дивац је постала пуноправни члан већа на 

текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 1, алинеја 3 Статута Факултета др 

Ивану Дамљановићу, доценту у Институту за хемију, дана 19.03.2019. године престао 

мандат члана Наставно-научног већа. 
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II 

Записник под бројем 130 са VII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27. 02. 2019. године, једногласно је усвојен. 

III 

Поводом избора једног члана Савета Факултета као представника Наставно-

научног већа Факултета у наредном мандатном периоду оформљена је изборна комисија 

за спровођење тајног гласања у саставу: др Вера Дивац, Милица Грбовић и др Владимир 

Марковић.  

На основу иницијативе Декана Факултета, проф. др Срећка Трифуновића и 

Колегијума Факултета предложен је један кандидат за члана Савета Факултета и то: 

проф. др Марина Топузовић. После спровођења тајног гласања из извештаја кога је 

поднела изборна комисија утврђено је да је од укупног боја присутних чланова 

Наставно-научног већа, тј. 26 чланова, за проф. др Марину Топузовић било свих 26 

гласова „ЗА“.  На основу тога, сходно члану 147 став 2 Статута Факултета, Наставно-

научно веће је донело следећу  

Од л у к у 

III-1. Бира се за члана Савета Факултета у наредном мандатном периоду као 

представник Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у Крагујевцу:  

др Марина Топузовић, ванредни професор у Институту за биологију и екологију.  

Ову одлуку доставити Савету Факултета. 

IV 

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

математичког факултета у саставу: др Славиша Стаменковић, редовни професор, 

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

животне средине (председник Комисије); др Бранислав Ранковић, редовни професор 

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

област: Алогологија, микологија и лихенологија; др Момир Пауновић, научни 

саветник, Институт за биолошка истраживања ''Синиша Станковић'', Универзитет у 

Београду, научна област: Биологија, ужа научна област: Хидробиологија, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-63/6 од 25. 03. 2019. године, констатујући да у року од 30 дана 

док је био на увиду јавности није било приговора, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Снежана Симић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за ужу научну 

област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

биологију и екологију, Факултета. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

Сенату Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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V 

По захтеву Института за физику бр. 02-170/17 од 27. 3. 2019. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 Статута 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику 

Факултета. 

VI 

На основу члана 143 став 3 и члана 144 став 1 и 2 Статута Универзитета у 

Крагујевцу, чланова 97 и 98 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-170/16 од 25. 3. 2019. године у 

саставу: др Снежана Радуловић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Екологија (председник Комисије); др 

Слободан Јовановић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

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

Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, а по конкурсу 

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

донело следећу 

О д л у к у 

VI-1. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др 

Mилана Станковића, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине  у Институту за биологију и 

екологију, Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету 

у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

VII 

По захтеву Института за билогију и екологију, бр. 04-170/15 од 25. 3. 2019. 

године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 

2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

научну област Биохемија у Институту за биологију и екологију, Факултета. 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-170/18 од 27. 3. 2019. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 Статута 

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

VII-2. Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

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

научну област Биохемија у Институту за хемију, Факултета. 

VIII 

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

математичког факултета у саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор у 

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

област: Алгологија,  микологија и лихенологија (председник Комисије); др Јелена 

Вукојевић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, ужа 

научна област: Алгологија, микологија и лихенологија др Мирјана Стајић, редовни 

професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, ужа научна област: Алгологија 

и микологија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-1067/8 од 18. 3. 2019. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-1. Прихвата се извештај стручн комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Маријана Косанић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Алгологија 

и микологија у Институту за биологију и екологију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

*  *  *  

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

математичког факултета у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор, Природно-

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

(председник Комисије); др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор, 

Биолошки факултет, Универзитет у Београду, ужа научна област: Биологија 

микроорганизама; др Зорица Стојановић-Радић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Нишу, ужа научна област: Експериментална 

биологија и биотехнологија, као и сагласности Института за биологију и екологију 

Факултета, као и дописа Универзитета бр. IV-01-1068/7 од 18. 3. 2019. године, 

констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду јавности није било приговора, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VIII-2. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се 

др Олгица Стефановић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област 

Микробиологија у Институту за биологију и екологију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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IX 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-170/13  од 25. 3. 

2019. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-1. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију, 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор, Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); датум избора 

у звање: 15. 1. 2015. године; 

2. др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

средине; датум избора у звање: 14. 9. 2016. године; 

3. др Ђурађ Милошевић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Нишу; ужа научна област: Екологија и заштита животне средине; датум избора 

у звање: 30. 7. 2014. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

X 

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

математичког факултета у саставу: др Зорка Станић, ванредни професор, Природно-

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

хемија; др Љубинка Јоксовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Милан Антонијевић, редовни професор, Технички факултет у Бору, 

Универзитет у Београду; ужа научна област: Аналитичка хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/17 од 18. 3. 

2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

X-1. Др Зоран Симић, научни сарадник, бира се у звање  асистент са 

докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију, 

Факултета, на три године. 

XI 

По захтеву Института за физику бр. 02-170/18 од 21. 3. 2019. године, а на основу 

члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 
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О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент са докторатом за 

ужу научну област Физика кондензоване материје у Институту за физику Факултета. 

XII 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Срећко 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 Верица Јевтић, ванредни професор, 

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

Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/19 од 18. 3. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Едина Авдовић 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. 

XIII 

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

Природно-математичког факултета бр. 03-170/9 од 25. 3. 2019. године у саставу: др 

Верица Јевтић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; др Зоран Марковић, редовни 

професор, Департман за хемијско-технолошке науке, Универзитет у Новом Пазару; 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 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Данијеле Стојковић, 

сарадника у настави, у научно звање научни сарадник, 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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XIV 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-170/6 од 20. 3. 2019. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Покреће се поступак за избор др Наде Савић, истраживача-сарадника у 

научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Наде Савић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

факултет, Универзитет у Крагујевцу и дописни члан САНУ; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник Комисије); 

2. др Јасмина Никодиновић-Рунић, научни саветник; Институт за молекуларну 

генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Молекуларна биологија;  

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

у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија. 

По захтеву Института за хемију,бр. 03-170/4 од 20. 3. 2019. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XIV-2. Покреће се поступак за избор др Јелене Тошовић, истраживача-

сарадника у научно звање научни сарадник у Институту за хемију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Јелене Тошовић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Светлана Марковић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Зорица Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Јасмина Димитрић Марковић, редовни професор, Факултет за физичку 

хемију, Универзитет у Београду; ужа научна област: Физичка хемија – 

спектрохемија. 

XV 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-170/5 од 20. 3. 2019. године, а на основу 

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

следећу 
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О д л у к у 

XV-1. Покреће се поступак за избор Незрине Миховић, истраживача-

приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију, 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Незрине Миховић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Милан Младеновић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

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

2. др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; 

3. др Владимир Бешкоски, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Биохемија. 

XVI 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, и Извештаја стручне комисије 

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

Рашковић, редовни професор, Математички институт САНУ; ужа научна област: 

Алгебра и логика (председник Комисије); др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, 

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

Алгебра и логика; др Ангелина Илић-Степић, научни сарадник, Математички 

институт САНУ; ужа научна област: Математичка логика; др Силвана Маринковић, 

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

област: Алгебра и логика; др Марија Боричић, доцент, Факултет организационих 

наука, Универзитет у Београду; ужа научна област: Математичке методе у менаџменту 

и информатици, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу Факултета бр. 25/16 од 14. 3. 2019. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Логике са метричким операторима“ и испуњености услова кандидата Ненада 

Стојановића и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није 

било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

*  *  *  
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На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, и Извештаја стручне комисије 

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

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

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије), др Иван 

Дамљановић, научни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; научна област: Хемија, др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет 

техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: 

Органска хемија и биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/19 од 25.03.2019. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „3-

(Ариламино)-1-фероценилпропан-1-они као прекурсори у синтези нових 

хетероцикличних деривата фероцена“ и испуњености услова кандидата Александре 

Минић и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било 

никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 16 
став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 
докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XVII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 
пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 
пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за хемију бр. 03-170/2 од 20. 3. 
2019. године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске дисертације 
Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-197/5 од 18. 3. 2019. године,  Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације под насловом „Синтеза и биолошка активност Rh(III) комплекса са 
лигандима полиаминополикарбоксилатног типа“, кандидата Марије С. Јеремић 
(ментор докторске дисертације је др Зоран Матовић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област УДК: 546) у 
следећем саставу: 

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

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

Комисије); 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија;  

3. др Матија Златар, виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и 

металургију, Универзитет у Београду; научна област: Хемија. 
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Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XVIII 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Светлана 

Милошевић-Златановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Зоологија (предложени ментор); др Наташа 

Томашевић Коларов, научни сарадник, Институт за биолошка истраживања ,,Синиша 

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

Еволуциона морфологија (председник Комисије), др Александар Остојић, ванредни 

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

област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и извештаја 

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

25/20 од 25. 3. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XVIII-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: „Морфолошка интеграција и 

модуларност главеног скелета: ефекат пола и подврсте код дивокозе (Rupicapra 

rupicapra L) са подручја централне и југоисточне Европе“ и испуњености услова 

кандидата Марије Јовановић 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 доц. др 

Светлана Милошевић-Златановић. 

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. 

XIX 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-170/14 од 

15.03.2019. 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 (предложени ментор); др Милица Пешић,  научни саветник, 

Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; 

научна област: Биологија, ужа научна област: Молекуларна неуробиологија и 

Молекуларна онкологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 

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

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Ефекти пчелињег и змијског отрова на сигналне путеве апоптозе и 

биотрансформације у ћелијским линијама карцинома дебелог црева“ за израду 

докторске дисертације кандидату Данијели Никодијевић. 

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

Милутиновић. 

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. 

XX 

На основу Извештаја рецензената у Институту за математику и информатику, у 

саставу: Академик др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, редовни члан САНУ; ужа научна област: Физичка 

хемија; др Мирослав Петровић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Дискретна математика; др 

Игор Миловановић, редовни професор, Електронски факултет, Универзитет у Нишу; 

ужа научна област: Математика, као и сагласности Института за математику и 

информатику, бр. 05-170/10 од  25. 3. 2019. године, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XX-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис под називом „Дискретна 

математика – Теорија бројева, комбинаторика и теорија графова“ аутора др Бојане 

Боровићанин  проследи у даљу процедуру ради штампања. 

XXI 

На основу захтева др Душице Симијоновић, бр. 03-170/3 од 20. 3. 2019. године, 

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

XXI-1. Одобрава се др Душици Симијоновић плаћено  одсуство у периоду од 18. 

7. 2019. до 21. 7. 2019. године ради учешћа на конференцији “ISER- 625th International 

Conference on Science, Health and Medicine (ICSHM)” која ће се одржати у Фиренци у 

Италији (19-20. јул 2019.). Захтев је неопходан због суфинансирања учешћа истраживача 

на научним скуповима у иностранству од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

На основу захтева Весне Миловановић, бр. 03-170/2 од 20. 3. 2019. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XXI-2. Одобрава се, Весни Миловановић, плаћено  одсуство у периоду од 18. 7. 

2019. до 21. 7. 2019. године ради учешћа на конференцији “ISER- 625th International 

Conference on Science, Health and Medicine (ICSHM)” која ће се одржати у Фиренци у 

Италији (19-20. јул 2019.). Захтев је неопходан због суфинансирања учешћа истраживача 

на научним скуповима у иностранству од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

На захтев Факултета медицинских наука у Крагујевцу бр. 01-170/12 од 26. 3. 2019.  

године и сагласности Катедре општеобразовних предмета, 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 

XX1-3. Даје се сагласност др Дарку Хинићу, ванредном професору, за 

ангажовање као ментора докторских дисертација на Факултету медицинских наука. 

Оптерећење проф. др Дарка Хинића на Природно-математичком факултету као 

ментора је у складу са Стандардом 9 који је прописан Стандардима и упутствима за 

акредитацију студијских програма докторских студија у образовно-научним пољима. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 11 минута. 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


