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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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23.12.2015. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 23.12.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 30 чланoва већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Мирољуб Дугић, 

доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Милош Ђуран,  проф. др Иван Живић, др Марија 

Живковић, доц. др Милош Ивановић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана 

Крстић, др Владимир Марковић, доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др 

Драгослав Никезић,  проф. др Бранка Огњановић,  проф. др Александар Остојић, проф. др 

Љиљана Павловић,  проф. др Биљана Петровић, проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф.  др Бранислав 

Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Бобан 

Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић,  проф. др Срећко 

Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са дужим закашњењем седници је приступила и доц. др Љубинка Јоксовић  тако да 

је укупан број присутних био 31. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 

заменик управника Института за математику и информатику др Бојана Боровићанин, 

секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник , проф. др Снежана Рајковић, др 

Биљана Глишић, др Марија Живковић и Далиборка Јовановић, економиста. 

Пре усвајања дневног реда поводом избора за дописног члана САНУ проф. др 

Милоша Ђурана одржана је краћа презентација, на којој су о његовом научном и 

универзитетском путу говоили проф. др Снежана Рајковић и продекан за наставу проф. др 

Марина Топузовић. 

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. Покретање поступка за избор ванредног професора у Институту за математику и 

информатику. 

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

физику. 

4. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за 

физику. 



5. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

6. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

7. Покретање поступака за избор научних сарадника у Институту за хемију и 

Институту за биологију и екологију. 

8. Разматрање извештаја  комисије за избор истраживача приправника у Институту 

за биологију и екологију. 

9. Покретање поступака за избор истраживача приправника у Институту за хемију 

и Институту за биологију и екологију. 

10. Разматрање извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за биологију и екологију. 

11.  Одређивање комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за хемију. 

12. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

13. Одређивање комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости 

теме магистарске тезе у Институту за математику и информатику.   

14. Разматрање извештаја рецензената уџбеника у Институту за биологију и 

екологију. 

15. Одређивање комисије за рецензију рукописа У Институту за физику. 

16. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације. 

17. Разматрање документа: „План рада Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину“. 

18. Захтеви упућени ННВ-у. 

19. Разно. 

 

 

I 

 

Записник  под  бројем 69 са III седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 02.12.2015. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-1260/2  од 09.12.2015. 

године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 

Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

II- 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 Дискретна математика  у Институту за математику и информатику. 



II-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 

за избор једног наставника у звање  ванредни  професор за ужу научну област Дискретна 

математика  у Институту за  математику и информатику Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Љиљана Павловић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; 

2. др Зоран Радосављевић, редовни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Математика; 

3. др Марија Рашајски, ванредни професор Електротехничког факултета  

Универзитета у Београду, ужа научна област: Примењена математика. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

III 

 

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

Природно -математичког факултета у саставу:  др Драгић Банковић, редовни професор 

Државног универзитета у Новом Пазару, научна област Математика; др Владимир Ристић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа 

научна област Атомска, молекулска и оптичка физика; др Бобан Стојановић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крaгујевцу, ужа научна 

област Програмирање, као и сагласности Института за физику, као и сагласности 

Института за физику, као и дописа Универзитета бр.01-15/177 од 08.12.2015. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

III -1. Утврђује се предлог одлуке да се др Владимир Цвјетковић изабере у звање 

доцент  за ужу научну област Информатика у физици у Институту за физику на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

IV 

 

На захтев Института за физику  бр. 02-1260/7 од 16.12.2015. године, а на основу 

члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90  Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следеће 

 

О д л у к е 

 

IV-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 

Радијациона физика у Институту за физику. 



IV-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног наставника у звање доцeнт  за ужу научну област Радијациона 

физика у Институту за физику  Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; 

2. др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Нуклеарна техника; 

3. др Владимир Удовичић, виши научни сарадник Института за физику у 

Београду, ужа научна област: Радијациона физика. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

 

 

 

 
 

На захтев Института за физику  бр. 02-1260/8 од 16.12.2015. 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 

 

IV-3. Предлаже се Декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  

о објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 

Физика кондензоване материје у Институту за физику. 

 

 

V 

 

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

математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Дражавног 

универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Бобан Стојановић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, као и 

извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 

рад бр.26/65  од 23.12.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

 

V-1. Марина Свичевић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну област 

Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета на три године.    

 

 



 

 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког 

института САНУ, ужа научна област Алгебра и логика; др Радосав Ђорђевић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Алгебра и логика; др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета 

Универзитета у Београду, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 

продекана за наставу и научни рад бр. 26/66 од  23.12.2015. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-2.  Ненад Стојановић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну област 

Алгебра и логика  у Институту за математику и информатику Факултета на три године.   

 

 

 

 

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

математичког факултета у саставу: др Дејан Ранчић, ванредни професор Електронског 

факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Електроника и рачунарство; др Ненад 

Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Информациони системи; др Милош Ивановић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске 

комуникације, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана 

за наставу и научни рад бр. 26/67 од 23.12.2015. године, Наставно-научно веће Факултета 

је једногласно донело следећу 

 О д л у к у 

 

V-3.  Бранко Арсић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну област 

Информациони системи у Институту за математику и информатику Факултета на три 

године.    

VI 

 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-1260/6 од 10.12.2015. 

године, а на основу члана 96 и члана 97 Статута Факултета, Одлуке ректорског колегијума 

бр. 819 од 22.10.2012. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

 

VI-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 

Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику. 



Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 

једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област  Математичка анализа са 

применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Раде Живаљевић, научни саветник Математичког института САНУ у 

Београду, ужа научна област: Топологија; 

2. др Синиша Врећица, редовни професор Математичког факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област: Топологија; 

3. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика. 
 

 

 

 

 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-1260/22 од 18.12.2015. 

године, а на основу члана 96 и члана 97 Статута Факултета, Одлуке ректорског колегијума 

бр. 819 од 22.10.2012. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

 

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

о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 

Програмирање у Институту за математику и информатику. 

Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 

једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област  Математичка анализа са 

применама у Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 

1. др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање; 

2. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације;  

3. др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Алгебра и математичка логика. 

 

 

VII 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-1260/5  од 09.12.2015. године, а на основу 

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

следећу 

 

 

 

 



О д л у к у 

 

VII-1. Покреће се поступак за избор др Дарка Ашанина, хемијског аналитичара, 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 Дарка Ашанина у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Снежана Рајковић, ванредни 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 Душанка Д. Радановић, научни саветник Института за хемију, технологију и 

металургију у Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 

4. др Биљана Шмит, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија. 

 

 

 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1260/14  од 17.12.2015. године, 

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

донело следећу 

О д л у к у 

 

VII-2. Покреће се поступак за избор др Јасмине Обрадовић у научно звање  

научни сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Јасмине Обрадовић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Патолошка физиологија, научни 

саветник, научна обалст: Онкологија; 

2. др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија; 

3. др Наташа  Тошић , научни  сарадник Института за молекуларну генетику и 

генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област: Молекуларна 

биологија. 

 

VIII 
 

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. 04-1260/16 од 17.12.2015. године у саставу: др 



Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Ана Петровић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Биологија; др Ђурађ Милошевић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита 

животне средине, као и сагласности  Института за биологију и екологију, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Тијане Величковић, мастер биолога, у звање 

истраживач-приправник  за научну област Биологија  и доставља техничко-информатичкој 

служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 

     IX 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-1260/4  од 09.12.2015. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

 

IX-1. Покреће се поступак за избор Јелене Петронијевић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област  Хемија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Јелене Петронијевић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, научна 

област: Хемија; 

3. др Вера Дивац, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 

 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-1260/3  од 09.12.2015. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

 

IX-2. Покреће се поступак за избор Ненада Јоксимовића, мастер хемичара у 

истраживачко звање истраживач приправник у Институту за хемију Природно- 

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област  Хемија. 



Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Ненада Јоксимовића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 

2. др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, научна 

област: Хемија; 

3. др Марина Рвовић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија. 

 

 

 

 

На захтев  Института за биологију и екологију бр. 04-1260/21  од 17.12.2015. 

године, а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета  

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

IX-3. Покреће се поступак за избор Ненада Златића, мастер биолога, у 

истраживачко звање истраживач приправник у Институту за биологију и екологију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област  Биологија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Ненада Златића у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и 

филогенија биљака; 

3. др Бојан Златковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област: Ботаника. 

 

 

X 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-1260/20 од 

17.12.2015. године у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област 

Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир Пауновић, виши научни 

сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“,  ужа научна област 

Биологија, Хидроекологија; др Јасна Лајтнер, доцент Биолошког одсјека Природословно-

математичког факултета свеучилишта у Загребу, ужа научна област Малакоекологија- 

биологија и екологија слатководних мекушаца, као и сагласности Института за биологију 

и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 



 

О д л у к у 

 

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

Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Екологија, 

биодиверзитет и конзервација слатководних шкољки фамилије Unionidae у Србији“  

кандидата  Jeлене Томовић, дипломираног биолога. 

 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. 

 

 

XI 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева за хемију бр. 03-1260/9  од 

17.12.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Биоспецијација итријум(III)-јона и његових радиофармацеутика “  кандидата  

мр Ђорђа Петровића, истраживача сарадника у Институту за нуклеарне науке „Винча“ у 

следећем саставу: 

 

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу (ментор), ужа научна област: Неорганска и 

аналитичка хемија;  

2. др Дивна Ђокић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у 

Београду, научна област: Хемија; 

3. др Драган Манојловић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, научна област: Аналитичка хемија; 

4. др Љубинка Јоксовић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

 

 

 



XII 

 

 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-1260/17  од 

17.12.2015. године у саставу: др Бранка И. Огњановић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија; др Андраш Ш. Штајн, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Физиологија животиња; др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна област 

Физиологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно 

веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „ In vitro ефекти 

неуропептида Y на миграторни потенцијал и оксидативни статус ћелија хуманог 

хориокарцинома“ за израду докторске дисертације кандидату Милошу М. Матићу. 

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

Бранка Огњановић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 

добијања сагласности. 

 

 

XIII 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-1260/1  од  

09.12.2015. године и  члана 41 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XIII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме 

магистарске тезе  под називом „Симетрија у уметности“ и подобности кандидата Гордане 

Божовић, дипломираног математичара,  за израду магистарске тезе под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Љиљана Радовић, ванредни професор Машинског факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област: Математика; 

2. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа начна област: Геометрија; 

3. др Емилија Нешовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа начна област: Геометрија. 

 



 

XIV 

 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за биологију и екологију 

бр. 04-1260/15 од 17.12.2015. године у саставу: др Андраш Штајн, редовни професор 

Природно-математичкoг факултетa Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Физиологија животиња; др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Физиологија, као и 

сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

XIV-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког  

Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Општа 

физиологија“ аутора проф. др Бранке Огњановић проследи у даљу процедуру ради 

штампања. 

 

XV 

На основу захтева  Института за физику бр. 02-1260/23 од 21.12.2015. године, а на 

основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

 

XVI-1. Одређује се комисија за рецензију рукописа књиге. „Дигитална 

електроника“, аутора др Виолете Петровић у следећем саставу: 

 

1. др Валериј Бочварски, редовни професор у пензији, ПМФ Крагујевац, 

ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 

2. др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Информатика у физици. 

 

 

XVI 

На основу захтева мр Татјане Стојановић бр. 05-1260/13 од 17.12.2015. године и 

сагласности  Института  за математику и информатику, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

XV-1.  Одобрава се мр Татјани Стојановић продужење рока за израду докторске 

дисертације под насловом: „Развој и анализа метахеуристичких метода за испитивање 

задовољивости формула у вероватносним логикама“ у трајању од годину дана, због 

коришћења породиљског боловања и боловања за негу детета. 

 

 

 

XVII 



 

На основу захтева  колегијума Факултета бр. 01-1260/24 од 22.12.2015. године, а на 

основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

 

XVII-1.  Усваја се докумет: „План рада Природно-математичког факултета за 2016. 

годину“. 

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

 

 

XVIII 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-1260/10 од 17.12.2015. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVIII-1.  Преиначава се одлука Наставно-научног већа Факултета бр. 1190/IV-1 од 

02.12.0215. године тако да гласи:  

 

„Покреће се поступак за избор др Биљане Шмит, научног сарадника 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 Биљане Шмит у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија;  

2. др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија;  

3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

ужа научна област: Хемија. 

 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-1260/12 од 17.12.2015. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVIII-2.  Одобрава се плаћено одсуство ради учествовања на радионици (Winter 

workshop) у склопу SCOPES пројекта „SupraMedChem@Balkans.Net: Biomedicinal 

Dimension of Supramolecular Chemistry in the training and research in the Balkans area“ која 



ће се одржати у периоду од 24. до 29. јануара 2016. године у Фрајбургу (Швајцарска),  

следећим наставницима и сарадницима Института за хемију: 

 

1. др Милошу И. Ђурану, редовном професору, 

2. др Снежани Рајковић, ванредном професору, 

3. др Марији Живковић, научном сараднику, 

4. др Биљани Ђ. Глишић, научном сараднику, 

5. Нади Д. Савић, истраживачу-приправнику. 

 

Трошкови пута и боравка биће покривени са SCOPES пројекта којим руководи  

професор др. Милош И. Ђуран. 

 

             XIX 

 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко 

Трифуновић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Милош Ђуран и Небојша Ђусић, 

дипл.прав. Након ове дискусије,  Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да ће доћи до измена Статута Универзитета и да је могућ предлог да постоји десет 

испитних рокова у наредној школској години. Такође је и нагласио да постоји предлог 

Ректора Универзитета да ментор докторске дисертације не може бити члан комисије за 

преглед, оцену и одбрану докторске дисертације. На крају је истакао да ће наредно веће 

бити одржано 13.01.2016. године. 

 

 Седниц Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 50 минута. 

 

 
 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  

 

Далиборка Јовановић, економиста 

                                                          Проф. др Срећко Трифуновић 

 

 

 

 

 

 


