
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 640 
01.07.2015. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са   LIX   седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког   факултета      
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 01.07.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовала су  23  чланa већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Растко Вукићевић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др 
Милош Ивановић, проф. др Милан Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, проф.др Светлана 
Марковић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана 
Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев,  проф. др 
Бранислав Ранковић,  проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др 
Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др Слободан Сукдолак,  Ненад Стојановић, 
проф. др Марина Топузовић и проф.др Срећко Трифуновић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи:  управник Института за математику и информатику проф.др 
Марија Станић, управник Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, секретар 
Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је  Декан Факултета, проф.др 
Срећко Трифуновић.  Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање одлука о избору наставника у звање ванредни професор у Институту за 
математику и информатику и Институту за хемију. 

3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 
Институту за биологију и екологију. 

4. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту за 
хемију. 

5. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент за Енглески језик. 
6. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у  Институту зa хемију. 
7. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за 
биологију и екологију. 

8. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 
9. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту  за физику. 
10. Покретање поступака  за избор истраживача сарадника у Институту за биологију и 
екологију и  Институту за хемију. 

11. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и 
одбрану докторске дисертације у Институту за хемију. 



12. Разматрање извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану докторских дисертација 
у Институту за хемију и Институту за математику и информатику. 

13. Одређивање комисијa за преглед, оцену и одбрану докторских дисертација у 
Интитуту за биологију и екологију и Институту за математику и информатику. 

14. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за физику. 

15. Утврђивање предлога комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за математику и 
информатику. 

16. Разматрање захтева за ангажовање гостујућег професора у Институту за хемију. 
17. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 
18. Разно. 

 
I 

 
Записник     под   бројем  61  са  LVIII седнице   Наставно-научног већа,  у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 17.06.2015. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана 93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно -математичког факултета у Крагујевцу бр. 01-15/100 од 30.06.2015. године у 
саставу: др Жарко Мијајловић, редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, научна област Математика; др Драгић Банковић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Миодраг Рашковић, научни 
саветник Математичког института САНУ, ужа научна област Алгебра и логика, као и 
дописа Универзитета бр. IV-01-261/6 од 29.06.2015. године, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Радослав Ђорђевић, ванредни професор, 
изабере у звање ванредни професор  за ужу научну област Алгебра и логика у Институту 
за математику и информатику,  на пет година. 

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

 
 
 

На основу члана 93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно -математичког факултета у Крагујевцу бр. 01-15/99 од 26.06.2015. године у 
саставу: др Иван Гутман,  професор емеритус Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област Физичка хемија, председник комисије; др 
Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа  научна област Физичка хемија; др Станка Јеросимић, ванредни 
професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, ужа  научна област: 
Квантна хемија; др Драган Стевановић, редовни проферсор Математички институт САНУ, 



Београд, научна област Информатика, као и дописа Универзитета бр.IV-01-262/4 од 
25.06.2015. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Борис Фуртула, доцент, изабере у звање 
ванредни професор  са 50% пуног радног времена за ужу научну област Физичка хемија 
у Институту за хемију,  на пет година. 

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

III 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 04-640/12  од 25.06.2015. године у саставу: др Андраш Ш. Штајн,  редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област 
Физиологија животиња; др Ратко М. Радојичић, редовни професор Биолошког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научнa област Физиологија животиња; др Зорица С. 
Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у 
Београду, ужа научна област Физиологија,  као и сагласности Института за биологију и 
екологију, а по конкурсу расписаном дана 03.06.2015. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Крагујевцу са предлогом за избор др Бранке  Огњановић, ванредног професора,  у звање 
ванредни професор за ужу научну област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 

IV 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 03-640/21 од 30.06.2015. године у саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област 
Органска хемија; др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија; др Нико 
Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу,  
ужа научна област Органска хемија и Биохемија,  као и сагласности Института за хемију, а 
по конкурсу расписаном дана 10.06.2015. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу 

 



О д л у к у 
 

IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др Зорана Ратковића, доцента,  у звање доцент за ужу 
научну област Органска хемија у Институту за хемију Факултета и ставља на увид 
јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 

 
V 

 
На захтев катедре општеобразовних предмета бр. 01-640/20 од 30.06.2015. године, а 

на основу члана 126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89  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 доцент за ужу научну област 
Енглески језик на Катедри општеобразовних предмета. 
 

VI 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Живадин Д. Бугарчић,  редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна 
област Неорганска хемија; др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Неорганска 
хемија; др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија, др Тања Солдатовић, 
доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Хемија, кao и 
извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу , бр.26/44  
од 26.06.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
Одлуку 

 
VI-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Ана Рилак Симовић,  истраживач  

сарадник, изабере у  звање научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за 
хемију Факултета,  на пет година. 

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

VII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-640/13 од 25.06.2015. године у саставу: др 
Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 



Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија; др Снежана Ђорђевић, ванредни 
професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Микробиологија; др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија, као и сагласности 
Института за биологију и екологију, 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 др  Драгане Станојевић  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. 
 

VIII 

На захтев Института за хемију бр. 03-640/3 од 24.06.2015. године, а на основу члана 
102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-1. Покреће се поступак за избор др  Драгане Стевановић у научно звање 

научни сарадник у Институту за  хемију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Драгане Стевановић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и биохемија; 

3. др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 
 

IX 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 
физика; др Драгана Крстић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Милован Матовић, редовни 
професор  Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Нуклеарна физика, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 
наставу, бр.26/45  од 26.06.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

 



О д л у к у 
 

IX-1.  Марија Ж. Јеремић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-
сарадник, за научну област Физика, на три године. 

 
X 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-640/14  од 25.06.2015. године, 
а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

X-1. Покреће се поступак за избор Милице Пауновић, истраживача сарадника 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 Милице Пауновић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Бранка И. Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 
Молекуларна биологија;  

2. др Андраш Ш. Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња;  

3. др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Физиологија. 

 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-640/14 од 25.06.2015. године, 
а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

X-2. Покреће се поступак за избор Александре Милошковић, истраживача 
сарадника 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 Александре Милошковић 
у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

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

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, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Биологија. 

 
 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-640/14   од  25.06.2015. 
године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

X-3. Покреће се поступак за избор Данијеле Цветковић, истраживача сарадника 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 Данијеле Цветковић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и Молекуларна 
биологија;  

2. др Оливера Милошевић Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција;  

3. др Ивана Гађански,  доцент Факултета информационих технологија Универзитета      
       Метрополитен, Београд, ужа научна област: Ткивни инжењеринг.  

 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-640/14   од  25.06.2015. 
године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

X-4. Покреће се поступак за избор Симоне Ковачевић, истраживача сарадника 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 Симоне Ковачевић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне среднине; 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне среднине; 

3. др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Биологија. 



 
 
 
 
 
На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-640/14   од  25.06.2015. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

X-5. Покреће се поступак за избор Наташе Радојковић, истраживача сарадника 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 Радојковић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне среднине; 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне среднине; 

3. др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Биологија. 

 
На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-640/14  од 25.06.2015. године, 

а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

X-6. Покреће се поступак за избор Јоване Секулић, истраживача сарадника 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 Јоване Секулић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне среднине; 

2. др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 
среднине; 

3. др Иво Караман, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Зоологија. 



 
 
На захтев Института за хемију бр. 03-640/4 од 24.06.2015. године, а на основу члана 

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

О д л у к у 
 

X-7. Покреће се поступак за избор Joване Мушкиње, истраживача сарадника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Јоване Мушкиње у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и биохемија; 

3. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, научна област: Органска хемија. 

 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-640/5 од 24.06.2015. године, а на основу члана 
102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-8. Покреће се поступак за избор Данијеле Стојковић, истраживача сарадника у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Данијеле Стојковић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Верица В. Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Гордана П. Радић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 
На захтев Института за хемију бр. 03-640/6 од 24.06.2015. године, а на основу члана 

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



О д л у к у 
 

X-9. Покреће се поступак за избор Мирјане Ђуровић, истраживача сарадника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Мирјане Ђуровић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија 

3. др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, научна 
област: Хемија. 

 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-640/7 од 24.06.2015. године, а на основу члана 
102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-10. Покреће се поступак за избор Јелене Катанић, истраживача сарадника у 

истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Јелене Катанић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

2. др Владимир Михаиловић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Слободан Сукдолак, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

4. др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Молекуларна биологија. 

 
 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-640/8 од 24.06.2015. године, а на основу члана 
102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело следећу 

 
 



О д л у к у 
 

X-11. Покреће се поступак за избор Невене Станковић, истраживача сарадника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Невене Станковић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

2. др Владимир Михаиловић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

3. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

4. др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Молекуларна биологија. 
 
 
На захтев Института за хемију бр. 03-640/9 од 24.06.2015. године, а на основу члана 

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

О д л у к у 
 

X-12. Покреће се поступак за избор Марине Ћендић, истраживача сарадника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Марине Ћендић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Мирослав Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Неорганска хемија. 

 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-640/10 од 24.06.2015. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 

 
 
 
 



О д л у к у 
 

X-13. Покреће се поступак за избор Марије Јеремић, истраживача сарадника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Марије Јеремић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Мирослав Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Неорганска хемија. 

 
 

 
На захтев Института за хемију бр. 03-640/11 од 24.06.2015. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

X-14. Покреће се поступак за избор Ивана Јаковљевића, истраживача сарадника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Ивана Јаковљевића у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка и Неорганска хемија; 

2. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 
 

XI 
 

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 
Зорица Бугарчић,  редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу (ментор), ужа научна област  Органска хемија; др Светлана Марковић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Физичка хемија; др Снежана Ђорђевић, доцент Медицинског факултета 



Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, ужа научна област 
Медицинска хемија; др Марина Рвовић, научни сарадник Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Хемија, као и дописа 
Универзитета бр. 01-15/98 од  26.06.2015. године и извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 26/43 од 23.06.2015. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Експериментално и теоријско 
испитивање механизма настајања фенилселено-етара из неких терпенских алкохола“    
кандидата Ненада Јанковића 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 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 

XII 
 
 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-640/1 од 
24.06.2015.године у саставу: др Светлана Марковић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; 
др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Зоран Марковић, редовни професор 
Државног универзитета у Новом Пазару, научна област Органска хемија, као и 
сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултерта  је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

XII-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Испитивање 
Колбе-Шмитове реакције нафтоксида алкалних метала“  кандидата  Игора Ђуровића.  

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

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 
који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 
обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 
у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 
друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

Истовремено, на основу Закона о високом образовању, члан 30 став 8, Факултет ће 
објављивањем Извештаја стручне комисије и докторске дисертације на сајту Факултета и 
достављањем докторске дисертације библиотеци Факултета обезбедити да у року од 30 
дана, као и до одбране дисертације, буду доступни стручној, научној и друштвеној 
јавности. 



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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.05-640/18 од 
29.06.2015.године у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару (ментор), научна област Математика; др Бранислав 
Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу ужа научна област  Методика, историја и филозофија математике;  др Бобан 
Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу ужа научна област  Програмирање, као и сагласности Института за  
математику и информатику,  Наставно-научно веће Факултерта  је једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-2 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Предиктори 
намере употребе рачунара у настави математике“  кандидата  мр Верице 
Милутиновић. 

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

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 
који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 
обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 
у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 
друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

Истовремено, на основу Закона о високом образовању, члан 30 став 8, Факултет ће 
објављивањем Извештаја стручне комисије и докторске дисертације на сајту Факултета и 
достављањем докторске дисертације библиотеци Факултета обезбедити да у року од 30 
дана, као и до одбране дисертације, буду доступни стручној, научној и друштвеној 
јавности. 

 
 

XIII 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за биологију и 
екологију бр. 04-640/15 од 25.06.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је  
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XIII-1.  Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 
под насловом: „Упоредна анализа ефеката холекалциферола и алфакалцидола као 
саставних делова имплантата на процес зарастања дефеката у фемуру 
овариектомисаних пацова“  кандидата  Јелене Рајковић у следећем саставу: 

 
1. др Стево Ј. Најман, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 
Нишу (ментор), ужа научна област: Биологија; 



2. др Бранка И. Огњановић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија; 

3. др Андраш Ш. Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; 

4. др Љубиша Б. Ђорђевић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Зоологија. 

 
 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за математику и 
информатику бр. 05-640/17 од 29.06.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XIII-2.  Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Развој и анализа метахеуристичких метода за испитивање задовољивости 
формула у вероватносним логикама“  кандидата  мр Татјане Стојановић у следећем 
саставу: 
 

1. др Зоран Огњановић, научни саветник Математичког института САНУ (ментор), 
ужа научна област: Математичка логика и рачунарство; 

2. др Татјана Давидовић, виши научни сарадник Математичког института САНУ , 
ужа научна област: Рачунарство; 

3. др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Алгебра и математичка логика;  

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

 
XIV 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-640/19 од 
30.06.2015. године у саставу: др Валериј Бочварски, редовни професор у пензији 
Природно-математичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област 
Атомска, молекулска и оптичка физика; др Владимир Ристић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област 
Атомска, молекулска и оптичка физика; др Братислав Маринковић, научни саветник 
Института за физику  у Београду, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка 
физика, као и сагласности Института за физику, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема за израду докторске дисертације под 



насловом „Експертни системи у физици: методологија и реализација“ кандидату  мр 
Ивану Петровићу.  

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др Валериј 
Бочварски. 

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. 

 
 

XV 
 У оквиру ове тачке поведена нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Срећко Трифуновић и проф. др Марија Станић. Након ове дискусије а, на основу 
захтева Института за математику и информатику бр.05-640/22 од 30.06.2015. године и  
члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-1. Утврђује се предлог стручне комисије Природно-математичког факултета за 
оцену научне заснованости теме докторске дисертације под називом   “Креирање адаптивног 
управљачког система за електронско учење и подобности кандидата мр Бранке Арсовић, 
за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 
 

1. др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа 
научна област: Математика 

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

3. др Ненад Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу ужа научна област: Информациони системи.  

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

XVI 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-640/2 од 24.06.2015. године, а на основу члана 
66 Закона о високом образовању, члана 100 Статута Универзитета у Крагујевцу и 
Правилника о условима и начину ангажовања гостујућих професора на Универзитету у 
Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XVI-1 . Предлаже се Универзитету у Крагујевцу  да професора др Rino-а Ragno-а, 

ванредног професора Универзитета Sapienza у Риму, Република Италија, ангажује као 



гостујућег професора на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу 
за школску 2015/16 годину за поједине облике наставе из предмета Биохемија 2 са 
ензимологијом на мастер студијама Хемије и Биохемија физиолошки активних једињења 
на другој години Докторских академских студија Хемије - модул Биохемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
XVII 

 
На основу захтева Електротехничког факултета Универзитета у Београду бр. 01-

640/16  од  26.06.2015. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 

XVII-1. Одобрава се др Мирољубу Дугићу, редовном професору ангажовање у 
допунском радном односу до 30% пуног радног времена на Електротехничком факултету 
Универзитета у Београду на извођењу наставе менторског типа на Докторским 
академским студијама, на предмету Квантна информатика биомолекула (модул НМЕТ), 
са фондом часова 6, за школску 2015/2016. годину. 

 
XVIII 

 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12   часова и 26  минута. 
 
 
 
З А П И С Н И Ч А Р                    ДЕКАН  
 
Далиборка Јовановић                                            проф. др Срећко Трифуновић 

 
 


