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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 910 

26. 12. 2018. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 26. 12. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 28  чланова већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван 

Дамљановић, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др 

Невена Ђукић,  проф. др Иван Живић, др Драгана Јаковљевић, проф. др Љубинка 

Јоксовић, проф. др Милан Јоксовић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Светлана 

Марковић, доц. др Владимир Марковић,  доц. др Милан Младеновић,  проф. др Зоран 

Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 

Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић,  проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Бранислав Поповић, проф. др Владимир Ристић,  проф. др Светислав Савовић, проф. др 

Владица Симић, доц. др Милан Станковић,  проф. др Ненад Стевановић, проф. др 

Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је  приступила и Милица Грбовић,  тако да је 

укупан број чланова већа био 29. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник, и 

Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Срећко Трифуновић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање редовни 

професор у Институту за биологију и екологију. 

3. Утврђивање предлога одлука за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију и Институту за биологију. 

4. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор за 50% радног времена на Катедри за општеобразовне предмете. 

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

Институту за математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

6. Утврђивање предлога одлукe за избор наставника у звање доцент у Институту за 

физику. 

7. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за хемију.  

8. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

9. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 50% 

радног времена у Институту за физику. 
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10. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 

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

12. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за математику и информатику. 

13. Утврђивање предлога одлука о прихватању Извештаја Комисија за оцену научне 

заснованости тема докторских дисертација и испуњености услова кандидата и 

предложених ментора у Институту за биологију и екологију и Институту за 

математику и информатику. 

14. Утврђивање предлога чланова Комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију. 

15. Утврђивање предлога кандидата за доделу Светосавске награде за 2018. годину 

за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици 

Србији. 

16. Усвајање предлога Плана рада Факултета за 2019. годину. 

17. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

18. Разно. 

I 

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

мандатном периоду, одржане дана 12. 12. 2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

На основу захтева Института за биологију и екологију, бр. 04-910/8  од 24. 12. 

2018. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета. 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну област 

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

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

саставу: 

 

1. др Славиша Стаменковић, редовни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Заштита животне средине 

(председник Комисије); датум избора у звање 18. 10. 2016. године; 

2. др Бранислав Ранковић, редовни професор у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алогологија, 

микологија и лихенологија; датум избора у звање 19. 11. 2003. године; 

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

''Синиша Станковић'', Универзитет у Београду, научна област: Биологија, ужа 

научна област: Хидробиологија; датум избора у звање 23. 12. 2015. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 
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III 

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

математичког факултета у саставу: : др Милош И. Ђуран, редовни професор у пензији, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Дописни члан САНУ; ужа 

научна област: Неорганска хемија (председник комисије); др Катарина Анђелковић, 

редовни професор, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Неорганска хемија; др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и 

дописа Универзитета бр. IV-01-818/7 од 24. 12. 2018.  године, констатујући да у року од 

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

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Снежана Рајковић, 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. 

*  *  *  

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

математичког факултета у саставу: др Александра Кораћ, редовни професор, 

Биолошки факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биологија ћелије и 

ткива  (председник Комисије); др Весна Коко, редовни професор у пензији, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биологија ћелије и ткива, и 

научни саветник Института за медицинска истраживања Универзитета у Београду; др 

Мирела Будеч, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Неуроендокринологија, као и дописа Универзитета бр. IV-

01-820/5 од 21. 12. 2018.  године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду 

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

следећу 

О д л у к у 

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

Радмила Глишић, доцент, изабере у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Биологија ћелије и ткива у Институту за биологију и екологију, Факултета, на пет 

година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

На основу захтева Катедре за општеобразовне предмете бр. 06-910/12  од 24. 12. 

2018.  године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 96 Статута Факултета. 

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

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор са 50% пуног радног 

времена, за ужу научну област Општа психологија на Катедри за општеобразовне 

предмете Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем 

саставу: 

1. др Миклош Биро, редовни професор, Одсек за психологију, Филозофски 

факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Психологија 

(председник Комисије); датум избора у звање: 1. 9. 1992. година; 

2. др Марија Зотовић Костић, редовни професор, Одсек за психологију, 

Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: 

Психологија; датум избора у звање: 26. 9. 2013. година; 

3. др Данијела Петровић, ванредни професор, Одсек за психологију, Филозофски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Општа психологија; датум 

избора у звање: 27. 1. 2015. година. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

V 

По захтеву Института за математику и информатику, бр. 01-910/10 од 24. 12. 

2018. године, а на основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 

95 став 2 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

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

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

научну област Примењено рачунарство и информационе технологије у Институту за 

математику и информатику, Факултета. 

*  *  *  

По захтеву Института за биологију и екологију, бр. 0-910/659 од  10. 12. 2018. 

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

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

О д л у к у 

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

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

научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 

биологију и екологију, Факултета. 

VI 

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

математичког факултета у саставу: др Лука Ч. Поповић, научни саветник, Астрономска 

опсерваторија у Београду; ужа научна област: Астрофизика; др Драгана Илић, 

ванредни професор, Математички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна 
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област: Астрофизика; др Милан Ковачевић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област; Атомска, 

молекулска и оптичка физика, као и дописа Универзитета бр. IV-01-819/7 од 24. 12. 2018.  

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

приговора, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Саша Симић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област Електродинамика, 

физика плазме и астрофизика у Институту за физику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VII 

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

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

Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-910/14  од 21. 12. 2018. године у 

саставу: др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Јелена Ђурђевић-Николић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Настава хемије; др Данијела Илић 

Коматина, доцент, Факултет техничких наука у Косовској Митровици, Универзитет у 

Приштини; ужа научна област: Органска хемија и биохемијa, као и сагласности 

Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 10. 10. 2018.  године у 

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

О д л у к у 

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

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

Ивана Дамљановића, научног сарадника у звање доцент за ужу научну област 

Органска хемија и Настава хемије  у Институту за хемију Факултета, па се ставља на 

увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 

универзитетском сајту. 

VIII 

На основу члана106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Милош Ивановић, ванредни професор 

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

Рачунарске комуникације; др Бобан Стојановић, ванредни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање 

(председник Комисије); др Милан Тасић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Нишу; ужа научна област: Рачунарство и информатика, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/89 

од 14. 12. 2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
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О д л у к у 

VIII-1. Љубица Коваченић, бира се у звање  асистент за ужу научну област  

Примењено рачунарство и информационе технологије и системи у Институту за 

математику и информатику Факултета, на три године.   

IX 

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

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-

910/1 од 20. 12. 2018.  у саставу: др Братислав Маринковић, научни саветник, 

Институт за физику у Земуну, ужа научна област: Атомска, молекулска, хемијска и 

оптичка физика (председник Комисије); др Саша Симић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

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

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

област: Атомска, молекулска, и оптичка физика, као и сагласности Института за 

(математику и информатику; биологију и екологију, хемију, физику) Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 07. 11. 2018.  године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Христине Делибашић, мастер физичара, у звање 

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

оптичка физика у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-

информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

X 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-910/9 од 24. 12. 2018.  године у саставу: др 

Владица Симић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

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

(председник Комисије), др Ана Петровић, доцент, Природно-математички факултет, 

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

животне средине, др Момир Пауновић, научни саветник, Институт за биолошка 

истраживања ''Синиша Станковић'', Универзитет у Београду, научна област: Биологија, 

ужа научна област: Хидробиологија, као и сагласности Института за биологију и 

екологију 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 

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

у звање истраживач-сарадник, за научну област Биологија и доставља техничко-

информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању 

од 30 дана. 
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XI 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-910/6 од 21. 12. 2018.  године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XI-1. Покреће се поступак за избор Јелене Петронијевић, истраживача-

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Јелене Петронијевић 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; 

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

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

 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-910/5 од 21. 12. 2018.  године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

XI-2. Покреће се поступак за избор Ненада Јоксимовића, истраживача-

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област 

Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Ненада Јоксимовића 

у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

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

Комисије); 

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

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија; 

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

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

XII 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу, захтева Института за математику и информатику 

бр. 05-910/11 од 24. 12. 2018.  године и Извештаја о провери на плагијаризам докторске 
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дисертације Универзитета у Крагујевцу бр. IV-01-1004/2 од 07. 12. 2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Логике са метричким операторима“, кандидата Ненада 

Стојановића (ментор докторске дисертације је др Небојша Икодиновић, ванредни 

професор Математичког факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област 

Математичка логика; УДК: 510.6, у следећем саставу:  
 

1. др Миодраг Рашковић, редовни професор, Математички институт САНУ; ужа 

научна област: Алгебра и логика (председник Комисије); 

2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; 

3. др Ангелина Илић-Степић, научни сарадник, Математички институт САНУ; 

ужа научна област: Математичка логика; 

4. др Силвана Маринковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика; 

5. др Марија Боричић, доцент, Факултет организационих наука, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Математичке методе у менаџменту и информатици. 
 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XIII 

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

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Милан Станковић, 

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

област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине (предложени ментор); др 

Марина Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

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

биљака (председник Комисије); др Данијела Мишић, научни саветник, Институт за 

биолошка истраживања ,,Синиша Станковић“, Универзитет у Београду; научна област: 

Биологија, ужа научна област: Физиологија биљака, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/90 од 19. 12. 

2018.  године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Еколошка диференцијација 

врсте Teucrium montanum L. (Lamiaceae) на стаништима са кречњачком и 

серпентинитском геолошком подлогом“ и испуњености услова кандидата Ненада 

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

никаквих примедби. 

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

Милан Станковић . 
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Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

*  *  *  

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

пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Мирослава 

Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија (председник Комисије); др 

Емилија Нешовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија (предложени ментор); др 

Мирјана Ђорић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у Београду; 

ужа научна област: Геометрија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/91 од 19. 12. 2018.  године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XIII-2. Утврђује се предлог одлуке о прихватању Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Неке специјалне врсте 

кривих, репера и површи у просторима Минковског“ и испуњености услова 

кандидата Милице Грбовић и констатује да у року од 15 дана од дана стављања на увид 

јавности није било никаквих примедби. 

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

Емилија Нешовић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању и члана 9 

став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

XIV 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-910/4 од 21. 12. 2018. године и 

члана 39 став 5 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XIV-1. Утврђује се предлог за именовање председника и чланова комисије за 

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Синтеза нових деривата пиролидина [3+2] циклоадиционим реакцијама 

Мајклових акцептора“ и испуњености услова кандидата Марка Пешића и 
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предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 

следећем саставу: 

 

1. др Иван Дамљановић, научни сарадник, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; научна област: Хемија  (предложени ментор рада); 

2. др Милан Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); 

3. др Данијела Илић Коматина, доцент, Факултет техничких наука у Косовској 

Митровици, Универзитет у Приштини; ужа научна област: Органска хемија и 

биохемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XV 

На основу предлога Института за физику бр. 02-910/3 од 20. 12. 2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1.  Предлаже се, др Владимир Марковић, асистент и научни сарадник, у 

Институту за физику Природно-математичког факултета за доделу Светосавске награде 

за 2018. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у 

Републици Србији коју додељује Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије. 

XVI 

На основу предлога колегијума Факултета бр. 01-910/16 од 25. 12. 2018.  године,  

а на основу члана 63 став 4 Закона о високом образовању и члана 176 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

XVI-1. Усваја се План рада Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу за 2019. годину. 

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

Ову одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак.  

XVII 

На основу предлога Института за физику бр. 02-910/2 од 20. 12. 2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Предлаже се да Природно-математички факултет Универзитета у 

Крагујевцу буде суорганизатор међународне научне конференције SCSLSA (Serbian 

Conference on Spectral Line Shapes in Astrоphysics) која ће се организовати од 3. до 7. јуна 

2019. године у Врњачкој Бањи. 
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Организатор конференције је Математички факултет Универзитета у Београду, а 

суорганизатор Астрономска опсерваторија у Београду. 

На основу предлога главног и одговорног уредника проф. др Марије Станић, бр. 

05-910/7 од 24. 12. 2018. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Одређује се  да у периоду 2019-2020. године нови главни и одговорни 

уредник часописа Kragujevac Journal of Mathematics буде доц. др Сузана Алексић, а да 

проф. др Марија Станић буде придружени уредник (Associate Editor). 

XVIII 

У оквиру ове тачке Декан Факултета, обавестио је чланове Наставно-научног 

већа да ће се наредна седница Наставно-научног већа одржати 16. 01. 2019. године. 

Такође је и истакао да је дана 25. 12. 2018. године са представницима истраживача 

Природно-математичког факултета, био на састанку са Државним секретаром 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представником Института за 

физику у Београду, а везано за члан 126 Закона о науци и истраживањима. У, дискусији 

су учествовали и: проф. др Милан Ковачевић, проф. др Владица Симић и проф. др Милан 

Младеновић. Затим је обавестио чланове Већа да је 31. 12. 2018. године, радни дан. На 

крају је позвао све чланове и запослене на Природно-математичком факултету да 

присуствују новогодишњем коктелу који ће се одржати 28. 12. 2018. године у 11 часова 

у холу Института за физику Факултета.  

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

Д Е К А Н 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 


