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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 50 

15. 1. 2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 15. 1. 2020. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовао је 31 члан већа и то: доц. др Јована Богојески, доц. др Биљана Бојовић, проф. 

др Дејан Бојовић, др Бојана Боровићанин, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица 

Грбовић,  др Вера Дивац, проф. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. 

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

Јаковљевић, др Сања Јанићевић, проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, 

проф. др Милан Ковачевић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. 

др Емилија Нешовић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар Остојић, проф. др 

Виолета Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Марија Станић, проф. др Милан Станковић  проф. др Ненад Стевановић, проф. др Бобан 

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

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

Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлукa за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

3. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

биологију и екологију. 

5. Утврђивање предлога одлукa за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

6. Утврђивање предлога одлукa за избор наставника у звање доцент за 30% радног 

времена на Катедри општеобразовних предмета. 

7. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за математику 

и информатику. 

8. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент за 50% 

радног времена у Институту за биологију и екологију. 

9. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 30% радног 

времена у Институту за математику и информатику. 
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10. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 

11. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника. 

12. Покретање поступака за избор виших научних сарадника. 

13. Разматрање Извештаја Комисија о избору научних сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

14. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

15. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију. 

16. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену и одбрану докторских дисертација 

у Института за хемију. 

17. Утврђивање списка особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна 

звања према Закону о високом образовању (лица са научним звањем). 

18. Утврђивање предлога студијских програма докторских акдемских студија у 

Институту за физику, Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

19. Разматрање Плана научних скупова Факултета за 2020. годину.  

20. Разматрање приоритета у области организовања научних скупова у 2020. години. 

21. Усвајање Извештаја о пролазности на испитима по предметима у школској 2018/19. 

години. 

22. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

23. Разно. 

I 

Записник под бројем 710 са XXV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 25. 12. 2019. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

математичког факултета у саставу: др Иван Гутман, емеритус професор, Природно-

математички факултет; Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија 

(председник Комисије); др Светлана Марковић, редовни професор, Природно-

математички факултет; Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија; др 

Станка Јеросимић, ванредни професор, Факултет за физичку хемију, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Квантна хемија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-839/6 

од 30.12.2019. 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 

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

Борис Фуртула, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну 

област Физичка хемија у Институту за хемију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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На основу члана 99 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Предраг Симоновић, редовни професор, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“, Београд; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 

животиња (председник Комисије); др Ана Ивановић, редовни професор, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и 

филогенија животиња; др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине, као и дописа Универзитета бр. IV-01-838/6 од 

30. 12. 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 

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

Светлана Милошевић-Златановић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу 

научну област Зоологија у Институту за биологију и екологију, Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

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. 04-50/21 од 13. 1. 2020. године 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 сагласности Института за биологију и екологију Факултета, 

а по конкурсу расписаном дана 23. 10. 2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Μаријане Косанић, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Алгологија и микологија  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. 

IV 

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 04-710/2 од 18. 12. 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 

IV-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 Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију, Факултета. 

V 

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

математичког факултета у саставу: др Синиша Врећица, редовни професор, Математички 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Топологија; др Раде Живаљевић, 

научни саветник, Математички институт САНУ; ужа научна област: Геометријска и 

тополошка комбинаторика; алгебарска топологија (председник Комисије); др Радосав 

Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика, као и дописа Универзитета бр. IV-01-

840/7 од 09. 1. 2020. 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 

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

Маринко Тимотијевић, истраживач-сарадник, изабере у звање доцент за ужу научну 

област Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 

Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом 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 Славиша Станковић, редовни професор, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биологија микроорганизама 

(председник Комисије); др Татјана Михајилов-Крстев, редовни професор, Природно-

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

биологија и биотехнологија; др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-

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

биогеографија и заштита животне средине, као и дописа Универзитета бр. IV-01-837/6 од 

30.12.2019. 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 

 

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

Ивана Радојевић, виши научни сарадник, 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 документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 



5 

VI 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Тадић, ванредни професор, 

Филозофски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Општа педагогија са 

методологијом и историја педагогије (председник Комисије); др Ненад Стевановић, 

доцент, Факултет педагошких наука у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна 

област: Педагогија; др Далиборка Поповић, доцент, Државни универзитет у Новом 

Пазару; ужа научна област: Педагогија и методика васпитно-образовног рада као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-783/10 од 10.01.2020. 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 

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

Александра Максимовић, доцент, изабере у звање доцент са 30% радног времена за ужу 

научну област Општа педагогија  на Катедри за општеобразовне предмете Факултета, на 

пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VII 

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

математичког факултета у саставу: др Ненад Теофанов, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Новом Саду, ужа научна област: Функционална 

анализа; др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са применама 

(председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са применама, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/70 од 

30.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Александар Аксентијевић, мастер математичар, бира се у звање  асистент 

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

информатику Факултета, на три године.   

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

математичког факултета у саставу: др Ненад Теофанов, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Новом Саду, ужа научна област: Функционална 

анализа; др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са применама 

(председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка aнализа са применама, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/69 од 

30.12.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

VII-2. Александар Јовановић, мастер математичар, бира се у звање  асистент за 

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

информатику Факултета, на три године.   

VIII 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-50/20 од 13.01.2020. 

године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент са 50% радног времена за ужу научну област 

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

екологију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

1. др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

животне средине (председник Комисије); 

2. др Саша Марић, ванредни професор, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; 

ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; 

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

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

средине. 

IX 

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

Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-50/2 од 

13.01.2020. у саставу: др Ненад Стефановић, ванредни професор, Природно-математички 

факутет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Информационе технологије и 

системи (председник Комисије); др Зорица Богдановић, ванредни професор; Факултет 

организационих наука, Универзитет у Београду; ужа научна област: Електронско 

пословање; др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Природно-математички факутет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, као и сагласности Института 

за математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 25.12.2019. године 

у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Лане Миљковић, мастер информатичара, у звање 

асистент са 30% радног времена за ужу научну област Примењено рачунарство и 

Информационе технологије у Институту за математику и информатику Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 

Факултета. 
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X 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-50/10 од 13.01.2020. године, а на основу члана 

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

О д л у к у 

X-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 

Неорганска хемија у Институту за хемију, Факултета. 

XI 

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

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

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

хемија (председник Комисије); др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-

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

Душан Сладић, редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа 

научна област: Органска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/2 од 13.01.2020. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XI-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Душица Симијоновић изабере у научно 

звање виши научни сарадник за научну област Хемија у Институту за информационе 

технологије Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијом, доставити 

надлежном Матичном одбору Министарства просвете, науке и технолошког развоја на 

даљи поступак. 

XII 

По захтеву Института за информационе технологије бр. 01-738 од  30.12.2019. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Покреће се поступак за избор др Снежане Јовановић Стевић, научног 

сарадника у научно звање виши научни сарадник у Институту за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Снежане Јовановић 

Стевић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 



8 

1. др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

2. др Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија;  

3. др Тања Солдатовић, ванредни професор, Државни универзитет у Новом Пазару; 

ужа научна област: Хемија. 

По захтеву Института за информационе технологије бр. 01-740 од 30.12.2019. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. Покреће се поступак за избор др Марине Костић, научног сарадника у научно 

звање виши научни сарадник у Институту за информационе технологије Универзитета у 

Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Марине Костић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област Органска хемија (председник 

Комисије); 

2. др Зоран Ратковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија. 

3. др Снежана Ђорђевић, ванредни професор, Војно-медицинска академија у 

Београду; ужа научна област: Медицинска хемија. 

* * *  

По захтеву Института за информационе технологије бр. 01-737 од  30.12.2019. 

године, а на основу члана 113 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета, 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-3. Покреће се поступак за избор др Ане Рилак Симовић, научног сарадника у 

научно звање виши научни сарадник у Институту за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Ане Рилак Симовић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 
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2. др Биљана Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија;  

3. др Милан Вранеш, ванредни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

XIII 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-50/23 од 13.01.2020. године у саставу: др Олгица 

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

научна област: Микробиологија (председник Комисије); др Сунчица Коцић-Танацков, 

доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; уже научне области: 

Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија хране; др Ивана Радојевић, виши научни 

сарадник, Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна 

област: Биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, 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 Мирјане Грујовић, истраживача-

сарадника у научно звање научни сарадник, за научну област Биологија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у 

трајању од 30 дана. 

* * *  

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

Природно-математичког факултета бр. 04-50/22 од 13.01.2020. године у саставу: др Олгица 

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

научна област: Микробиологија (председник Комисије); др Сунчица Коцић-Танацков, 

доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду; уже научне области: 

Прехрамбенo инжењерство и Микробиологија хране; др Ивана Радојевић, виши научни 

сарадник, Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; научна 

област: Биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор др Катарине Младеновић, истраживача-

сарадника у научно звање научни сарадник, за научну област Биологија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у 

трајању од 30 дана. 
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XIV 

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

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

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

хемија (председник Комисије); др Зоран Марковић, научни саветник, Институт за 

информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска 

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

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/1 од 13.01.2020. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Весна Миловановић, истраживач-приправник, бира се у звање истраживач-

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

XV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-710/13 од 23.12.2020. 

године у саставу: др Владица Симић, редовни професор, Природно-математички 

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

заштита животне средине (председник Комисије), др Момир Пауновић, научни саветник, 

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

област: Биологија, ужа научна област: Хидробиологија; др Ана Петровић, доцент, 

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

биогеографија и заштита животне средине, сагласности Института за биологију и екологију, 

као и Извештаја о провери на плагијаризам докторске дисертације Универзитета у 

Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Филогенија, филогеографија и конзервација врсте Astacus 

astacus (Decapoda, Astacidae) на подручју Балканског полуострва“, кандидата Симоне 

Ђуретановић. 

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. 
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XVI 

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, као и захтева Института за хемију, бр. 03-50/18 од 13.01.2020. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Биолошка активност изолованих нафтохинона и екстраката 

ризома биљке Onosma visianii Clem“, кандидата Милене Вукић (ментор докторске 

дисертације је др Ненад Вуковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија. УДК: 577.1 ), у следећем саставу: 

1. др Веле Тешевић, редовни професор, Хемијски факултет у Београду, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Органска хемија (председник Комисије); 

2. др Дејан Баскић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Имунологија и микробиологија; 

3. др Милан Младеновић, ванредни професор; Природно-математички факултет у 

Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; 

4. др Владимир Михаиловић, доцент, Природно-математички факултет у Крагујевцу, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; 

5. др Марија Анђелковић, доцент; Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

* * *  

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, као и захтева Института за хемију, бр. 03-50/12 од 13.01.2020. 

године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-2. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Синтеза, карактеризација, биолошко и DFT испитивање 

хиноксалинона и бензоксазинона“, кандидата Јелене Петронијевић (ментор докторске 

дисертације је др Ненад Јанковић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Хемија. УДК: 547), у следећем саставу: 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 
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2. др Зоран Ратковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Милан Вранеш, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Аналитичка хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

* * *  

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, као и захтева Института за хемију, бр. 03-50/15 од 13.01.2020. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XVI-3. Утврђује се предлог чланова Комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Ацилпирувати као прекурсори у синтези неких биолошки 

активних једињења“, кандидата Ненада Јоксимовића (ментор докторске дисертације је др 

Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија. УДК: 547), у следећем саставу: 

1. др Ненад Јанковић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Хемија (председник Комисије); 

2. др Зоран Ратковић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

3. др Дејан Баскић, ванредни професор, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Микробиологија и имунологија; 

4. др Марија Живковић, доцент, Факултет медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Органска хемија; 

5. др Мирјана Попсавин, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Органска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XVII 

На основу дописа продекана за наставу бр. 01-50/28 од 14. 1. 2020.године и члана 

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

О д л у к у 

XVII-1. Утврђује се списак особља ангажованог у наставном процесу у школској 

2019/20. години које нема наставна звања према Закону о високом образовању (лица са 

научним звањем) и то: 
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Списак особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна звања у 

Институту за хемију: 

1. др Зоран С. Марковић, научни саветник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

2. др Биљана М. Шмит, виши научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу;  

3. др Снежана М. Јовановић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу; 

4. др Марина Д. Kостић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

5. др Душица М. Симијоновић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу; 

6. др Ненад З. Јанковић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

7. др Ана Д. Рилак-Симовић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу; 

8. др Емина М. Мркалић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

9. др Јелена С. Катанић-Станковић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу; 

10. др Дарко П. Ашанин, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

11. др Јована М. Мушкиња, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

12. др Дејан Миленковић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

13. др Зоран Недић, научни сарадник, Факултет за физичку хемију, Универзитета у 

Београду 

Списак особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна звања у 

Институту за биологију и екологију: 

1. др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду; 

2. др Марко Живановић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 

3. др Данијела Цветковић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу; 
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4. др Александра М. Милошковић, научни сарадник, Институт за информационе 

технологије Универзитета у Крагујевцу; 

5. др Драгана С. Шеклић, научни сарадник, Институт за информационе технологије 

Универзитета у Крагујевцу. 

Списак особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна звања у 

Институту за математику и информатику: 

1. др Јозеф Кратица, научни саветник, Математички институт САНУ, Београд; 

2. др Татјана Давидовић, научни саветник, Математички институт САНУ, Београд. 

Списак особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна звања у 

Институту за физику: 

1. др Братислав Маринковић, научни саветник, Институт за физику, Београд; 

2. др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику, Београд; 

3. др Горан Глигорић, научни саветник, Институт за физику, Београд; 

4. др Иванка Јелисавчић-Божовић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке 

Винча, Београд. 

Списак особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна звања на 

Катедри општеобразовних предмета: 

1. др Ивана Ђерић, научни сарадник, Институт за педагошка истраживања, Београд. 

XVIII 

Наставно-научно веће Факултета је разматрало предлоге студијских програма за 

докторске академске студије у Институту за хемију. Наставно-научно веће није имало 

никакве примедбе на предлоге студијских програма за докторске студије у Институту за 

хемију. 

На основу члана 65 Закона о високом образовању, члан 97 тачка 28 Статута 

Универзитета у Крагујевцу и члана 176 став 1 тачка 2 Статута Природно- математичког 

факултета у Крагујевцу и предлога Института за хемију бр. 03-50/24 од 14.01.2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XVIII-1. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских студија 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у циљу стицања научног 

назива доктор наука-хемијске науке. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. Ову 

одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  
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На основу члана 65 Закона о високом образовању, члан 97 тачка 28 Статута 

Универзитета у Крагујевцу и члана 176 став 1 тачка 2 Статута Природно- математичког 

факултета у Крагујевцу и предлога Института за биологију и екологију бр. 04-50/29 од 14. 

1. 2020. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XVIII-2. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских студија 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у циљу стицања научног 

назива доктор наука-биолошке науке. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. Ову 

одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

* * *  

На основу члана 65 Закона о високом образовању, члан 97 тачка 28 Статута 

Универзитета у Крагујевцу и члана 176 став 1 тачка 2 Статута Природно- математичког 

факултета у Крагујевцу и предлога Института за физику бр. 02-50/1 од 13. 1. 2020. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XVIII-3. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских студија 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у циљу стицања научног 

назива доктор наука-физичке науке. 

Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. Ову 

одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.  

XIX 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-50/26 од 14. 01. 2020.  године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XIX-1. Усваја се План научних скупова Факултета за 2020. годину Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке је План научних скупова Факултета из става 1 и налази се 

у прилогу. 

XX 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-50/25 од 14. 01. 2020.  године, а на 

основу  члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XX-1. Усвајају се приоритети у области организовања научних скупова за 2020. 

годину Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 
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Саставни део ове одлуке је Предлог приоритета у области научних скупова 

Факултета из става 1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

XXI 

На основу предлога продекана за наставу Факултета бр. 01-50/27 од 14. 01. 2020.  

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

донело следећу  

О д л у к у 

XXI-1. Усваја се Извештај о пролазности на испитима по предметима у школској 

2018/19. години Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Саставни део ове одлуке је Извештај Факултета из става 1 и налази се у прилогу. 

Ову одлуку доставити Сенату Универзитета у Крагујевцу. 

XXII 

На основу захтева др Невене Михаиловић бр. 03-50/9 од 13.01.2020. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XXII-1.  Даје се сагласност др Невени Михаиловић за усавршавање у иностранству 

у трајању од шест месеци (од 15. јуна 2020. до 15. децембра  2020. године).  

Поменута Одлука је један од неопходних докумената за тренутно актуелан конкурс 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за стипендирање 

истраживача постдоктораната у престижним научно-истраживачким организацијама у 

иностранству. Кандидат ће постдокторско усавршавање провести на Фармацеутском 

факултету Универзитета у Љубљани (Словенија), под менторством проф. др Сама Крефта, 

редовног професора истог факултета. 

* * *  

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-50/6 од 13.01.2020. године, а на основу 

члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XXII-2.  Даје се сагласност Анђели Франицх, асистенту, плаћено одсуство у 

периоду од 1. 3. до 31. 8. 2020. године због докторског усавршавања на Универзитету у 

Ерланген-Нирнбергу (Немачка).  
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Трошкови пута и боравка падају на терет средстава пројекта "EU Erasmus+ 

Programme KA107 with Partner Countries".  

* * *  

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-50/8 од 13.01.2020. године, а на основу 

члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XXII-3.  Даје се сагласност  Душану Ћоћићу, истраживачу-сараднику, плаћено 

одсуство у периоду од 26. 1. до 2. 2. 2020. године ради учешћа са радом на конференцији 

27th SCT Young Research Fellow Meeting, Cean, Француска. 

Одлука о плаћеном одсуству је један од неопходних докумената за добијање 

средстава о суфинансирању учешћа на међународним конференцијама при Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја. 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-50/7 од 13.01.2020. године, а на основу 

члана 176 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

XXII-4.  Одобрава се Ангелини Петровић, истраживачу-приправнику, плаћено 

одсуство у периоду од 27. 1. до 2. 2. 2020. године ради учешћа са радом на конференцији 

27th SCT Young Research Fellow Meeting, Cean, Француска. 

Одлука о плаћеном одсуству је један од неопходних докумената за добијање 

средстава о суфинансирању учешћа на међународним конференцијама при Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја. 

* * *  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 30 минута. 

* * *  

З А П И С Н И Ч А Р 

 

Далиборка Јовановић 

Д Е К А Н 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


