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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 06.12.2017. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је 28   чланова већа и то: др Снежана Бранковић, проф. др Зорица 

Бугарчић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 

Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, 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 Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Зорица 

Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав 

Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф. др Бобан Стојановић, 

Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступио и проф. др Бранислав Поповић тако 

да је укупан број чланова већа био 29. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 

доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију, секретар 

Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавала, по овлашћењу Декана, проф. др 

Марина Топузовић, продекан за наставу. Чланови Наставно-научног већа су једногласно 

усвојили следећи   

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију. 

3. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

4. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у звање асистент у Институту 

зa математику и информатику. 

5. Доношење одлука о избору сарадника у настави у Институту за математику и 

информатку.  

6. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у настави у Институту за 

физику. 

7. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника у Институту за 

хемију. 

8. Разматрање извештаја комисија за избор научних сарадника у Институту за 

хемију.   

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



10. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 

хемију.   

11. Покретање поступака за избор истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију и Институту за хемију. 

12. Разматрање извештаја комисија за избор истраживача-приправника у Институту 

за хемију. 

13. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја комисијa за оцену и 

одбрану докторских дисертација у Институту за хемију и Институту за биологију 

и екологију. 

14. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја комисије за оцену научне 

заснованости теме и испуњености услова кандидата за израду докторске 

дисертације у Институту за физику.   

15. Захтеви. 

16. Разно. 

I 

Записник под бројем 870 са XLV седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 22.11.2017. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Милош Ђуран, дописни члан САНУ, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Неорганска хемија; др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Тибор Сабо, 

редовни професор Хемијског факултета Универзиета у Београду, ужа научна област 

Неорганска хемија (председник Комисије); др Снежана Рајковић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, као и дописа 

Универзитета бр.IV-01-966/6 од 05.12.2017. године, констатујући да у року од 30 дана 

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

донело следећу 

О д л у к у 

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

Биљана Петровић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за ужу 

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

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 

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

Природно -математичког факултета у саставу: Академик Стеван Пилиповић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна 

област Функционална анализа, геометрија и топологија (председник Комисије); др 



Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; др Дејан Бојовић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Математичка анализа са применамакао и дописа Универзитета бр. IV-01-

966/5 од 05.12.2017. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду 

јавности није било приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Сузана Алексић, доцент, 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 документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-

880/13 од 06.12.2017. године  у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунаство; др 

Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање (председник Комисије); 

др Милош Ивановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

сагласности Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 25.10.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета 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 Михаила Обреновића у звање асистент за ужу 

научну област Програмирање у Институту за математику и информатику Природно-

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

техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

V 

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

математичког факултета у саставу: Академик Стеван Пилиповић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 

Функционална анализа, геометрија и топологија; др Сузана Алексић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка 

анализа са применама (председник Комисије); др Слађана Димитријевић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/76 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 

V-1. Теодора Трифуновић, дипломирани математичар, бира се у звање   

сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Математичка 

анализа са применама у Институту за математику и информатику Факултета, на годину 

дана. 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунаство; др 

Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Милош Ивановић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Рачунарске комуникације (председник Комисије), као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/75 од 

27.11.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-2. Љубица Ковачевић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, 

бира се у звање   сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област 

Рачунарске комуникације у Институту за математику и информатику Факултета, на 

годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: др Ненад Стефановић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Информациони системи (председник Комисије); др Зорица Богдановић, ванредни 

професор Факултета организационих наука у Београду, ужа научна област Електронско 

пословање; др Ана Капларевић Малишић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/74 од 

27.11.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-3. Душан Мијаиловић, дипломирани информатичар, бира се у звање   

сарадник у настави са 30% пуног радног времена за ужу научну област 

Информациони системи у Институту за математику и информатику Факултета, на 

годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунаство; др Ана 

Капларевић Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Програмирање (председник Комисије); др Татјана 

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

научна област Вештачка интелигенција, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/79 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 

V-4. Тијана Ристовић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник у 

настави са 30% пуног радног времена за ужу научну област Програмирање у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунаство; др Ана 

Капларевић Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Програмирање (председник Комисије); др Татјана 

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

научна област Вештачка интелигенција, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/73 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-5. Филип Радовановић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник 

у настави са пуним радним временом за ужу научну област Програмирање у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунаство; др Ана 

Капларевић Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Програмирање (председник Комисије); др Татјана 

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

научна област Вештачка интелигенција, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/72 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-6. Алекса Церовина, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави са пуним радним временом за ужу научну област Програмирање у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: др Александар Цветковић, редовни професор 

Машинског факултета у Београду, ужа научна област Математика и рачунаство; др Ана 

Капларевић Малишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Програмирање (председник Комисије); др Татјана 

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

научна област Вештачка интелигенција, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/71 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-7. Марко Кнежевић, дипломирани информатичар, бира се у звање сарадник 

у настави са пуним радним временом за ужу научну област Програмирање у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 



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

математичког факултета у саставу: Академик Стеван Пилиповић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 

Функционална анализа, геометрија и топологија; др Марија Станић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/70 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-8. Марко Дабић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник у 

настави са 50% пуног радног времена за ужу научну област Математичка анализа са 

применама у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: Академик Стеван Пилиповић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 

Функционална анализа, геометрија и топологија; др Марија Станић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/69 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-9. Маја Лучић, дипломирани математичар, бира се у звање  сарадник у 

настави са 50% пуног радног времена за ужу научну област Математичка анализа са 

применама у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: Академик Стеван Пилиповић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 

Функционална анализа, геометрија и топологија; др Марија Станић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/68 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-10. Надица Милетић, дипломирани математичар, бира се у звање сарадник у 

настави са 50% пуног радног времена за ужу научну област Математичка анализа са 

применама у Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 

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

математичког факултета у саставу: Академик Стеван Пилиповић, редовни професор 



Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 

Функционална анализа, геометрија и топологија; др Марија Станић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Сузана Алексић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/67 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

V-11. Љубица Милевић, дипломирани математичар, бира се у звање   сарадник 

у настави са 50% пуног радног времена за ужу научну област Алгебра и логика у 

Институту за математику и информатику Факултета, на годину дана. 

VI 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута Факултета и 

Извештаја стручне комисије бр. 02-880/10 од 30.11.2017. године у саставу: др Братислав 

Маринковић, научни саветник Института за физику Универзитета у Београду, научна 

област Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика; др Саша Симић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Електродинамика, физика плазме и астрофизика; др Виолета Петровић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Атомска, молекулска и оптичка физика (председник комисије), а по конкурсу 

расписаном дана 08.11.2017. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Христине Делибашић у звање сарадник у настави 

са 50% пуног радног времена за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка 

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

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

VII 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија 

(председник Комисије); др Зорица Петровић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска 

хемија; др Зоран Маковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 

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

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/77 од 27.11.2017. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



О д л у к у 

VII-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Виолета Марковић изабере у звање 

виши 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. 

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. 03-880/5 од 29.11.2017. године у саставу: др 

Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу,  ужа научна област: Органска  хемија (председник комисије); др Биљана 

Шмит, виши научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област Хемија; др Данијела Илић Коматина, доцент Факултета 

техничких наука у  Косовској Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област: 

Органска хемија и Биохемија,  као и сагласности Института за хемију Факултета,  

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 др Иван Дамљановића у научно звање 

научни сарадник за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој 

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

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. 03-880/6 од 29.11.2017. године у саставу: др 

Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Матија Златар, виши научни 

сарадник Института за хемију, технологију  металургију у Београду, научна област 

Хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета,  Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Марине Ћендић у научно звање 

научни сарадник за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој 

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

IX 

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

математичког факултета у саставу: др Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-



математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска 

хемија (председник Комисије); др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија; др Данијела 

Илић Коматина, доцент Факултета техничких наука у Косовској Митровици 

Унивезитета у Приштини, ужа научна област Органска хемија и биохемија, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/80 

од 27.11.2017. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

Одлуку 

 

IX-1. Александра Минић, истраживач-приправник, бира се у звање  

истраживач-сарадник за научну област Хемија у Институту за  хемију Факултета, на 

четири године. 

X 

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. 03-880/4 од 29.11.2017. године у саставу: др 

Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област: Биохемија (председник комисије); др Владимир Михаиловић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Биохемија; др Дејан Орчић, ванредни професор Департмана за хемију, биохемију и 

заштиту животне средине Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 

Саду,  ужа научна област Биохемија, као и сагласности Института за хемију Факултета,  

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Милене Вукић, истраживача-приправника, у звање 

истраживач-сарадник за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој 

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

XI 

По захтеву Института за биологију и екологију  бр. 04-880/8 од  29.11.2017. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-1. Покреће се поступак за избор Катарине Младеновић, истраживача- 

приправника, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 

Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Катарине Младеновић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 



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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија (председник 

комисије); 

2. др Сунчица Коцић Танацков, доцент Технолошког факултета у Новом Саду, 

ужа научна област: Прехрамбено инжењерство; 

3. др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија. 

 

По захтеву Института за биологију и екологију бр. 04-880/7 од 29.11.2017. године, 

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

је донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. Покреће се поступак за избор Мирјане Мурузовић, истраживача- 

приправника, у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 

екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 

Биологија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Мирјане Мурузовић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија (председник 

комисије); 

2. др Сунчица Коцић Танацков, доцент Технолошког факултета у Новом Саду, ужа 

научна област: Прехрамбено инжењерство; 

3. др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија; 

 

По захтеву Института за биологију и екологију  бр. 04-880/9 од  29.11.2017. 

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

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XI-3. Покреће се поступак за избор Сандре Грујић, истраживача- приправника, 

у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и екологију 

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

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Сандре Грујић у звање 

из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине (председник комисије);  

2. др Ивана Теодоровић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Заштита животне средине;  

3. др Ивана Радојевић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија. 

 



По захтеву Института за хемију  бр. 03-880/3 од  29.11.2017. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XI-4. Покреће се поступак за избор Данијеле Стојковић, дипломираног 

хемичара, 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 у звање из става 1. ове 

одлуке у следећем саставу: 

 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

комисије); 

2. др Гордана Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др Верица Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

XII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-880/1 од 29.11.2017. године у саставу: др 

Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; (председник 

комисије); др Сања Гргурић-Шипка, редовни професор Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; др Верица Јевтић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Маријане П. Касаловић, мастер 

хемичара, у звање истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-880/2 од 29.11.2017. године у саставу: др 

Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија (председник комисије); др Ненад 

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

научна област Биохемија; др Зоран Недић, научни сарадник Факултета за физичку 

хемију Универзитета у Београду, ужа научна област Физичка хемија, као и сагласности 

Института за хемију Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 



О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Тијане В. Максимовић, мастер 

хемичара, у звање истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-880/11  од 04.12.2017. године у саставу: др 

Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Биохемија (председник Комисије); др Ненад Вуковић, 

доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Биохемија; др Данијела Мишић, виши научни сарадник Института за биолошка 

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

као и сагласности Института за хемију Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Николе Срећковића, мастер хемичара, 

у звање истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултет и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-880/12  од 04.12.2017. године у саставу: др 

Милан Јоксовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

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

Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Хемија; др Марија Живковић, доцент Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија;   др 

Дарко Ашанин, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Хемија; др Тања Солдатовић, ванредни професор 

Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Хемија, као и сагласности 

Института за хемију Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Петра Станића, мастер хемичара, у звање 

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

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

XIII 

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

стручнекомисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 

саставу: др Зоран Марковић, редовни професор  Државног универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област Органска хемија (председник Комисије); др Драган Амић, 



редовни професор Пољопривредног факултета Свеучилишта Josipa Jurja Strossmayera у 

Осијеку, Хрватска, ужа научна област Органска хемија; др Недељко Манојловић, 

ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област Фармацеутска анализа; др Владимир Петровић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област Хемија; 

др Марко Живановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/78 од 

27.11.2017. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Испитивање 

антиоксидативне и прооксидативне активности одабраних једињења фенолног типа“ 

кандидата Јелене Ђоровић и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48. 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 

добијањасагласности. 

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

стручнекомисије Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у 

саставу: др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија, микологија и лихенологија   

(председник Комисије); др Момир Пауновић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“, научна област Биологија, ужа научна област 

Хидробиологија; др Јелена Кризманић, доцент Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област Алгологија и микологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/81 од 

01.12.2017. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Бентосне 

силикатне алге (Bacillariophyta) у процени еколошког статуса река Велике Мораве и 

Саве“ кандидата Божице Васиљевић и констатује да у року од 30 дана од дана стављања 

на увид јавности није било никаквих примедби. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити Универзитетској 

библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 

став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

 



XIV 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета,  члана 9 став 4 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске  дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта и Извештаја стручне комисије Природно -математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник Института за 

физику у Београду,  научна област Физика, ужа научна област Оптичка физика 

(председник Комисије); др Светислав Савовић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Субатомска 

физика; др Ана Симовић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област Физика, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/82 од 

04.12.2017. године, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу о оцени научне заснованости теме 

докторске дисертације под насловом: „Моделовање фотонско кристалних оптичких 

влакана са W индексом преламања“ и испуњености услова кандидата Љубице 

Кузмановић и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид јавности није 

било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 46. 

став 8. Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 

сагласности. 

XV 

У оквиру ове тачке продекан за наставу проф. др Марина Топузовић обавестила 

је чланове Наставно-научног већа да ће наредно веће бити одржано 27.12.2017. године 

због раније преузетих обавеза Декана, као и да ће уједно бити и последње Веће текуће 

календарске године. 

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 20  минута. 

 

 
 


