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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

Са XLXVII седнице Наставно-научног већа  Природно-математичког факултета 

у текућем мандатном периоду, одржане дана 6. 6. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 25  чланова већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица 

Бугарчић, Милица Грбовић, др Иван Дамљановић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др 

Иван Живић, проф. др Милош Ивановић,  проф. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица 

Кнежевић,  др Владимир Марковић, проф. др Зоран Матовић, 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 

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

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

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и 

екологију, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник  и Далиборка Јовановић, 

економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је продекан за наставу Факултета, 

проф. др Александар Остојић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили 

следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Верификација мандата члана ННВ-а. 

2. Усвајање записника. 

3. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање ванредни 

професор у Институту за хемију. 

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

Институту за физику. 

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

физику. 

6. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у 

Институту за хемију. 

7. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

хемију. 

8. Одређивање чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за хемију. 

9. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

математику и информатику. 

10. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за физику.  

11. Доношење одлука о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију и 

Институту за физику.   



12. Доношење одлука о избору истраживача-приправника у Институту за 

биологију и екологију, Институту за хемију и Институту за математику и 

информатику. 

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

Институту за хемију.  

14. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену 

научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова 

кандидата и предложеног ментора у Институту за хемију. 

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације  у Институту 

за математику и информатику. 

16. Поверавање наставе на Институту за математику и информатику. 

17. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

18. Разно. 

I 

Имајући у виду чињеницу  да је Ненад Стојановић, асистент у Институту за 

математику и информатику поднео молбу да се разреши дужности члана Већа катедре 

Института за математику и информатику, као и дужности члана Наставно-научног већа, 

то се приступило верификацији мандата новоизабраног члана Наставно-научног већа 

кога је изабрао Институт за математику и информатику. Сходно члану 155 Статута 

Факултета и на основу захтева управника Института за математику и информатику бр. 

05-400/7 од 04.06.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следеће 

О д л у к е 

I-1. Утврђује се да је на основу члана 155 Статута Факултета Ненаду Стојановићу, 

асистенту у Институту за математику и информатику престао мандат члана Наставно-

научног већа, на лични захтев. 

I-2.  Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа, 

асистенту у Институту за математику и информатику, у текућем мандатном периоду: 

Милици Грбовић. 

Верификацијом мандата Милица Грбовић је постала пуноправни  

члан већа на текућој седници. 

II 

У оквиру ове тачке Дневног реда једногласно је усвојен Записник са XLXVI 

седнице Наставно-научног већа одржане 23.05.2018. године, с тим да се у тачки I 

Записника речи „доставити свој предлог текста Одлуке“ која је предмет наведене тачке 

замењује речима “доставити приговор поводом предмета наведене тачке“. 

После тога са 21 гласом „ЗА“ , 2 гласа „ПРОТИВ“ и 2 „УЗДРЖАНА“ гласа, 

чланови Наставно-научног већа усвојили су тачку VIII Записника бр. XLXV са седнице 

одржане 09.05.2018. године. Усвајањем тачке VIII Записника број XLXV са седнице 

одржане дана 09.05.2018. године, у целости је усвојен Записник бр. XLXV од 09.05.2018. 

године. 



III 

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-400/10  од 04.06.2018. године и 

члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута Факултета. Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор, за ужу научну област 

Аналитичка хемија у Институту за хемију, Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

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

Универзитета у Крагујевцу у пензији; ужа научна област: Аналитичка хемија 

(председник комисије); датум избора у звање: 22.04.2008. године; 

2. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; датум избора 

у звање: 26.09.2013. године; 

3. др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору; ужа 

научна област: Хемија; датум избора у звање: 16.09.2003. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

IV 

По захтеву Института за физику бр. 02-400/2 од 31.05.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета. 

V 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Мирољуб Дугић, редовни професор 

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

Квантна физика (председник комисије); др Таско Грозданов, научни саветник на 

Институту за физику, Земун, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 

др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване материје, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-243/6 од 05.06.2018. 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 

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

Момир Арсенијевић, асистент, изабере у звање доцент  за ужу научну област Квантна 

физика у Институту за физику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

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

Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-400/1 од 04.06.2018. године у саставу: др 

Милан Јоксовић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 

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

Д. Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија;  др Зоран Марковић, редовни 

професор Државног Универзитета у Новом Пазару, Нови Пазар, ужа научна област: 

Органска хемија,, као и сагласности Института за  хемију Факултета, а по конкурсу 

расписаном дана 18.04.2018. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

Виолете Марковић, научног сарадника, у звање доцент за ужу научну област Органска 

хемија у Институту за хемију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

VII 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-400/11 од 04.06.2018. године, а на основу 

члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 Статута Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VII-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 Биохемија у Институту за хемију, Факултета. 

VIII 

 На основу захтева Института за хемију, бр. 03-440/9 од 04.06.2018. године и 

члана 97 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 



О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Физичка хемија у 

Институту за хемију, Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у 

следећем саставу: 

1. др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија 

(председник комисије);   

2. др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор Факултета за физичку 

хемију Универзитета у Београду, ужа научна област: Физичка хемија-

спектрохемија; 

3. др Борис Фуртула, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија. 

IX 

По захтеву Института за математику и информатику бр. 05-400/8 од 04.06.2018. 

године, а на основу члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

IX-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 ихемију, 

физику) Факултета. 

X 

По захтеву Института за  физику бр. 02-400/1 од 31.05.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

X-1. Покреће се поступак за избор др Биљане Миленковић, научног сарадника, 

у научно звање научни сарадник у Институту за физику Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу, за научну област Физика. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Биљане 

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

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

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика (председник 

комисије);  

2. др Гордана Пантелић, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке 

„Винча“; научна област: Физика – заштита од зрачења; 

3. др Јелена Стајић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; научна област: Физика. 



XI 

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

математичког факултета у саставу: др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор 

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

Неорганска хемија (председник комисије); др Гордана П. Радић, ванредни професор 

Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Фармацеутска хемија; др Верица В. Јевтић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, као и сагласности 

Института за  хемију Факултета, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу бр. 25/36 од 28.05.2018. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О  д л у к у 

XI-1. Eдина Авдовић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-сарадник 

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

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

математичког факултета у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за 

физику у Београду; ужа научна област: Оптика (председник комисије); др Светислав 

Савовић, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска физика; др Милан Ковачевић, ванредни 

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

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

Факултета, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 

наставу бр. 25/37 од 28.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

XI-2. Љубица Кузмановић, истраживач-приправник, бира се у звање 

истраживач-сарадник за научну област Физика у Институту за физику Факултета,  на 

четири године. 

XII 

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

математичког факултета у саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија  

животиња и човека и молекуларна биологија (председник комисије); др Милена 

Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Биологија; др Наташа Ђорђевић, ванредни професор 

Државног Универзитета у Новом Пазару, научна област: Биологија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/38 од 

28.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-1. Маја Ћупурдија, мастер биолог, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 

Факултета,  на три године. 



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

математичког факултета у саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија  

животиња и човека и молекуларна биологија (председник комисије); др Милена 

Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Биологија; др Јелена Ракобрадовић, научни сарадник 

Института за онкологију и радиологију Србије, научна област: Молекуларна биологија, 

ужа област: Молекуларна генетика, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/39 од 28.05.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-2. Стефан Благојевић, мастер биолог, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 

Факултета,  на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија (председник комисије); др Милена 

Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Биологија; др Наташа Ђорђевић, ванредни професор 

Државног Универзитета у Новом Пазару, научна област: Биологија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/40 од 

28.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-3. Александра Никезић, мастер биолог, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 

Факултета,  на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор, 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: 

Неорганска хемија (председник комисије); др Гордана Радић, ванредни професор, 

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 

Фармацеутска хемија; др Верица Јевтић, доцент, Природно-математички факултет 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/41 од 

28.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-4. Сандра Јовичић-Милић, мастер хемичар, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Хемија у Институту за хемију, Факултета,  на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија  

животиња и човека и молекуларна биологија (председник комисије); др Милена 

Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Биологија; др Наташа Ђорђевић, ванредни професор 

Државног Универзитета у Новом Пазару, научна област: Биологија, као и извештаја 



руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/42 од 

28.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-5. Невена Планојевић, мастер биолог, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 

Факултета,  на три године. 

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

математичког факултета у саставу: др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Геометрија (председник комисије); др Мирослава Антић, ванредни професор 

Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Геометрија; др 

Емилија Нешовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија, као и извештаја 

руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/43 од 

28.05.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-6. Јелена Ђорђевић, мастер математичар, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Математика 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 Владимир Јуришић, редовни професор 

Факултета медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: 

Патолошка физиологија; научни саветник за научну област Онкологија (председник 

комисије); др Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; др Милош Матић, доцент 

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

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/44 од 28.05.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-7. Јована Тодосијевић, мастер биолог, бира се у звање истраживач-

приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију 

Факултета,  на три године. 

XIII 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-400/13 од 

04.06.2018. године у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 

хемија; др Марија Радоичић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, 

Београд, научна област: Хемија, ужа научна област: Нанотехнологија; др Милутин 

Степић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, научна 

област: Физика, ужа научна област: Фотоника (председник комисије); др Зоран 

Шапоњић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, научна 



област: Хемија, ужа научна област: Нанотехнологија; др Биљана Петровић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

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

веће Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Испитивање могућности коришћења наночестица TiO2 

као носача за циљану и контролисану доставу лекова на бази комплекса прелазних 

метала“, кандидата Маје Нешић. 

Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, докторску 

дисертацију и извештај стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним 

јавности, и то у електронској верзији на званичној интернет страници Факултета, 

најмање 30 дана пре усвајања извештаја комисије нас надлежном органу, као и до 

одбране дисертације. 

Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 

докторске дисертације и извештаја комисије на сајту факултета, као и да по истеку рока 

у трајању од 30 дана упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним 

органима Универзитета у Крагујевцу, и примерак докторске дисертације Универзитету 

у Крагујевцу. 

XIV 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 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 Павле 

Машковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Хемија (предложени ментор); др Сузана Јовановић 

Шанта, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 

Саду; ужа научна област: Биохемија (председник комисије); др Владимир 

Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; 

ужа научна област: Биохемија; др Јелена Машковић, доцент Агрономског факултета у 

Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Хемија; др Данијела Костић, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу; ужа 

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

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/45 од 31.05.2018. 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 Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Полифенолни профил и 

биохемијска активност екстраката одабраних биљних врста као извора 

потенцијалних природних нутрацеутика“ и испуњености услова кандидата Весне 



Величковић 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. 

Павле Машковић. 

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. 

XV 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-400/6 од 

04.06-2018. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Логике са метричким операторима“ и испуњености услова кандидата Ненада 

Стојановића и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

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

научна област: Алгебра и логика; 

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

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика (председник 

комисије); 

3. др Небојша Икодиновић, ванредни професор, Математички факултет 

Универзитета у Београду; ужа научна област: Алгебра и математичка логика 

(ментор рада), 

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

ужа научна област: Математичка логика; 

5. др Владимир Ристић, доцент, Факултет педагошких наука Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Математика са методиком наставе. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XVI 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-400/5 од 

04.06.2018. 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 да проф. др Марија Станић буде испитивач на предмету 

Нумеричка анализа и симболичко програмирање за студента Александра Томовића 



103/2015, јер предметни наставник др Татјана Томовић је са поменутим студентом у 

крвном сродству у првој линији, тако да је ово поверавање у складу са Одлуком о 

спречавању сукоба интереса Факултета. 

XVII 

На основу захтева др Љиљане Павловић, бр.05-400/4 од 31.05.2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-1. Одобрава се др Љиљани Павловић учешће са усменим излагањем рада 

на конференцији CLAIO2018 – XIX Latin-iberoamerican Conference on Operation Research 

(XIX латино-америчка конференција из операционих истраживања), која ће се одржати 

у Лими, Перу, од 24. до 27. септембра 2018. године. Проф. др Љиљана Павловић је једини 

истраживач са Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу који је 

тражио одобрење за учешће на конференцији CLAIO2018. 

Одобрење је потребно због конкурисања код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и 

састанцима радних тела научног скупа у иностранству у 2018. години. 

На основу захтева др Љиљане Чомић, бр.04-400/14 од 06.06.2018. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XVII-2. Одобрава се др Љиљани Чомић пријава пројекта по Јавном позиву за 

суфинасирање међусобних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) који 

проистичу из реализације програма билатералне научно-техничке сарадње између 

Републике Србије и Републике Хрватске за период 2019-2020. година. 

XVIII 

У оквиру тачке разно продекан за наставу проф. др Александар Остојић 

обавестио је чланове Наставно-научног већа да ће се наредна два Већа одржати 

20.06.2018. године и 04.07.2018. године и да су то уједно два последња Већа пре летње 

паузе. Такође је и истакао да ће се пријемни испит за математику и информатику, као и 

за физику, одржати 26.06.2018. године, а за биологију и екологију и хемију 27.06.2018. 

године. Нагласио је и да је стигло Уверење о акредитацији за студијски програм 

основних академских студија Психологија.  

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова. 
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