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З А П И С Н И К 
 

Са XXIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета у  
текућем мандатном периоду, одржане дана 30.11.2016. године, са почетком у 12часова. 

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, доц. др Слађана Димитријевић, проф. др 
Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић, 
доц др Милош Ивановић, доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, др 
Драгана Крстић, др Владимир Марковић, 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 Бранислав Поповић, проф. др 
Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др 
Марија Станић, Ненад Стојановић, проф.др Марина Топузовић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић.     

Са малим закашњењем седници су приступи: доц. др Светлана Милошевић-
Златановић, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев и проф. др Владимир Ристић тако 
да је укупан број присутних чланова већа био 31.  

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, 
секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.Правник, Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника  у звање ванредни 

професор у Институту за математику и информатику. 
3. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника  у звање доцент у 

Институту за физику и Институту за биологију и екологију. 
4. Одређивање комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

физику. 
5. Одређивање комисије за избор сарадника у настави у Институту за физику. 
6. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-сарадника у Институту за 

хемију.  
7. Разматрање извештаја комисија за избор истраживача-приправника у Институту 

за хемију. 
8. Утврђивање предлога одлука о прихватању извештаја комисија за оцену и 

одбрану докторских дисертација у Институту за биологију и екологију и 
Институту за хемију. 

9. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 
Институту за хемију. 



10. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације у Институту за биологију и екологију. 

11. Разматрање извештаја комисије за оцену научне засновности теме и 
испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

12. Покретање поступка за оцену научне засновности теме и испуњености услова 
кандидата у Институту за хемију. 

13. Проширење листе придружених уредника часописа KragujevacJournal of 
Mathematics, 

14. Захтеви, 
15. Разно. 

 
I 

 
Записник под бројем 1030 са XXIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 16.11.2016. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-1070/8 од 25.11.2016. 
године, a на основу члана 127 Статута Универзитета и члана 90 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 ванредни професор за ужу научну област 
Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Миодраг Спалевић (председник комисије), редовни професор Машинског 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Математика и 
рачунарство, датум избора: 13.05.2008. године; 

2. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Методика, историја и 
филозофија математике, датум избора: 13.02.2013. године; 

3. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама, датум избора: 13.02.2013. године. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

III 
 
На захтев Института зa физику бр.02-1070/2 од 24.11.2016. године, а на основу 

члана 127 Статута Универзитета у Крагујевцу 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 доцент за ужу научну област 



Радијациона физика у Институту за физику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Драгослав Никезић (председник комисије), редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика, избор у звање: 01.11.2005.године; 

2. др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета у 
Београду, избор у звање: 17.09.2012., научни саветнику Институту за нуклеарне 
науке „Винча“, ужа научна област: Нуклеарна техника, избор у звање: 
16.07.2014. године; 

3. др Светислав Савовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска физика, избор у 
звање: 12.11.2009. године. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
На захтев Института зa биологију и екологију бр.04-1070/5 од  25.11.2016. 

године, а на основу члана 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана  90 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 
Физиологија биљака у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Златко Гиба (председник комисије), ванредни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Физиологија и 
молекуларна биологија биљака,  датум избора: 30.09.2013. године; 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака, датум избора: 14.12.2011. године; 

3. др Тијана Цветић Антић, доцент Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Физиологија и молекуларна биологија биљака, 
датум избора: 26.02.2016. године. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 
 

На захтев Института за физику бр.02-1070/4 од 25.11.2016. године, Одлуке 
ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012.године и члана 97 Статута Факултета, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Физика кондензоване 



материје у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 
следећем саставу: 
 

1. др Иван Живић (председник комисије), редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Физика кондензоване материје, избор у звање: 25.12.2007. године; 

2. др Милан Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Физика кондензоване 
материје, избор у звање: 28.06.2010. године; 

3. др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Квантна физика, избор у 
звање: 28.11.2010. године; 

4. др Драгица Кнежевић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика 
кондензоване материје, избор у звање: 11.06.2014. године; 

5. др Драган Тодоровић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване 
материје, избор у звање: 13.10.2016. године. 
 

V 
 

На захтев Института за физику бр. 02-1070/3 од 25.11.2016. године, Одлуке 
ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012.године и члана 97 Статута Факултета, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

избор 
 једног сарадника у звање сарадник у настави са 30% пуног радног времена за ужу 
научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

1. др Виолета Петровић (председник комисије), доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Атомска, молекулска и оптичка физика, избор у звање: 13.02.2013.године; 

2. др Братислав Маринковић, научни саветник Инситутa за физику у Земуну, 
ужа научна област: Атомска, молекулска, хемијска и оптичка физика, избор 
у звање: 28.02.2006. године; 

3. др Татјана Миладиновић, научни сарадник Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Атомска, 
молекулска и оптичка физика, избор у звање: 20.05.2015. године. 

 
 

VI 

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. 03-1070/15 од 28.11.2016. године у саставу: др 
Владимир Михаиловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Биохемија (председник комисије); др Лидија Израел 



Живковић, доцент Медицинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна 
област Хемија у медицини, члан комисије, др Милан Младеновић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као 
и сагласности Института за хемију, 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 Татјане Бороје, истраживача-
приправника, у звање истраживач-сарадник за научну област Хемија (ужа научна 
област Биохемија) 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 Извештајастручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-1070/14 од 28.11.2016. године у саставу: др 
Милица Цвијовић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку Универзитета у 
Крагујевцу, научна област: Хемија; др  Зорка Станић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка 
хемија; др Љубинка Јоксовић (председник комисије), доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија, као и 
сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-2.Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Михаиловић, истраживача-
приправника, у Звање истраживач-сарадник за научну област Хемија (ужа научна 
област Аналитичкахемија) и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са 
циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

VII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр.819 од 22.10.2012.године и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр.03-1070/13 oд 28.11.2016. године у саставу: др 
Зорица Петровић (председник комисије), редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Зоран 
Марковић, редовни професор Департмана за хемијско-технолошке науке Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област  Органска хемија; др Владимир 
Петровић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, научна област Хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Весне Миловановић мастер хемичара, 
у звање истраживач-приправник за научну област Хемија (ужа научна област 



Органска 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.03-1070/12 oд 28.11.2016. године у саставу: др 
Биљана Петровић (председник комисије), ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др 
Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Тања 
Солдатовић, ванредни професор Департмана за хемијско-технолошке науке Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Неорганска хемија, као и сагласности 
Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Душана Ћоћића мастер хемичара, у 
звање истраживач-приправник за научну област Хемија (ужа научна област  
Неорганска 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.03-1070/11oд 28.11.2016. године у саставу :др 
Живадин Бугарчић (председник комисије), редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Ана 
Рилак Симовић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, научна област  Хемија, др Тања Солдатовић, ванредни професор 
Департмана за хемијско-технолошке науке Државног универзитета у Новом Пазару, 
ужа научна област Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Снежане Радисављевић мастер 
хемичара, у звање истраживач-приправник за научну област Хемија (ужа научна 
област Неорганска хемија) и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са 
циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
VIII 

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

комисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Владица Симић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу; ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине 
(председник комисије); др Наташа Поповић, научни сарадник  Института за биолошка 



истраживања „Синиша Станковић“ Универзитетау Београду; научна област 
Хидроекологија; др Ана Петровић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу Факултета бр. 25/54 од 25.11.2016.године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Тестирање 
различитих метода узорковања макробескичмењака у воденим екосистемима и 
могућности  стандардизације“ кандидата Бојане Тубић и констатује да у року од 30 
дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих примедби. 

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

48. Став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Снежана Ђорђевић, доцент Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у 
Београду, научна област Медицинска хемија (председник комисије); др Зорица 
Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Иван Дамљановић, научни 
сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна 
област Хемија; др Виолета Марковић, научни сарадник Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија; др Ненад Јанковић, 
научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
научна област Хемија,  као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу Факултета бр. 25/55 од 25.11.2016.године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Ванилин као 
прекурсор у синтези неких биолошки активних једињења“ кандидата Јоване 
Мушкиње и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није 
било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 
48. Став 8 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
IX 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-1070/17 од 
28.11.2016. године у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 



хемија (председник комисије); др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета 
медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска 
хемија; др Бранимир Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду,  ужа научна област Примењена хемија, као и сагласности 
Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

математичког факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом „Синтеза и антитуморна активност комплекса паладијума (II) са дериватима 
диамида оксалне и малонске киселине“, кандидата Емине Мркалић. 

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

X 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и 
захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1070/7 од 25.11.2016. године,  
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-1. Утврђује се предлог чланова комисије  за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Лишаји индикатори квалитета ваздуха Топличког региона и 
њихов биомедицински потенцијал“, кандидата Светлане Ристић (ментор докторске 
дисертације је проф. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија и 
микологија и лихенологија; УДК:282.29(497.11), Лихенологија, у следећем саставу: 

 
1. др Славиша Стаменковић (председник комисије), редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 
област: Заштита животне средине; 

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

3. др Маријана Косанић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија и микологија. 

 



Ову одлуку доставити Универзитету на даљу процедуру. 
 

XI 
 

 У оквиру ове тачке поведена је краћа дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Марина Топузовић и проф. др Срећко Трифуновић. Након ове дискусије а, на основу 
члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-1070/16 од 28.11.2016. 
године у саставу: др Зоран Д. Матовић, редовни професор (предложени ментор) 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Срећко Трифуновић, редовни професор  (председник комисије) 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Бранка Огњановић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и 
човека и молекуларна биологија; др Бранимир Јованчићевић, редовни професор 
Хемијског факултета Универзитета у Београду, научна област Органска геохемија, 
хемија животне средине; др Матија Златар, научни сарадник Института за хемију, 
технологију и металургију  Универзитета у Београду,  научна област хемија, ужа 
научна област Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донелоследећу 

 
О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 
„Хелатационе особине лиганада ЕДТА-типа у односу на бакар (II)-могућа примена код 
неуротоксичних поремећаја“ за израду докторске дисертације кандидату Марини 
Ћендић. 

 
Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке 

проф.др.Зоран Д.Матовић, редовни професорПриродно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу. 

 
Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а увези 

са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у 
циљу добијања сагласности. 

 
Задужује се Продекан за наставу Факултета да, након окончања процедуре 

прописане чланом 18 Правилника о раду већа Универзитета у Крагујевцу, извештај 
стручне комисије из става 1 ове одлуке учини доступним јавности, и то у електронској 
верзији на званичној интернет страници Факултета, најмање 15 дана пре усвајања 
извештаја комисије на надлежном органу, као и да о почетку стајања на увиду јавности 
обавести надлежне органе Универзитета у Крагујевцу. 
 Такође се задужује Продекан за наставу да видно означи датум објављивања 
извештаја комисије на сајту Факултета, као и да по истеку рока у трајању од 15 дана 
упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 
Универзитета у Крагујевцу. 
 
 
 



XII 
 

На основу захтева Института за хемију бр.03-1070/ 10 од 28.11.2016.године и  
члана 48 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

 
О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под 
називом „Испитивање антиоксидативне и прооксидативне активности одабраних 
једињења фенолног типа“ и испуњености услова кандидата Јелене Ђоровић и 
предложеног ментора за израду докторске дисертације под наведеним насловом, 
уследећем саставу: 

 
1. др Зорица Петровић (предложени ментор), редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија; 

2. др Зоран Марковић (председник комисије), редовни професор Департмана за 
хемијско-технолошке науке Државног универзитета у Новом Пазару, ужа 
научна област: Органска хемија; 

3. др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска анализа; 

4. др Марко Живановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Биологија; 

5. др Владимир Петровић, научни сарадника Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Хемија, ужа научна 
област: Органска хемија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
XIII 

 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој је учествовала: проф. др 
Марија Станић. Након ове дискусије а, на основу дописа главног и одговорног 
уредника часописа Kragujevac Journal of Mathematics бр. 05-1070/9 од 28.11.2016. 
године, а на основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIII-1.Одређује се за придруженог едитора (Associate Editor) часописа 
Kragujevac Journal of Mathematics др Нада Дамљановић, доцент Факултета техничких 
наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу.  
 
 

XIV 
 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој је учествовала: доц. др Слађана 
Димитријевић. Након ове дискусије, а на основу захтева бр. 1070/18 од 29.11.2016. 
године, а на  основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научновеће Факултета је 
једногласно донело следећу 



О д л у к у 
 

XIV-1. Даје се препорука  др Биљани Бојовић, доценту на Институту за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу за избор 
саветника-спољног сарадника при Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја.  

 
Препорука се даје као један од докумената који су неопходни уз пријаву на 

конкурс који је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 
избор саветника- спољних сарадника за предмете, групе и области предмета, 
активности и стручне послове. Конкурс је расписан 16. 11. 2016. године. 

 
На основу захтева бр. 1070/19 од 29.11.2016. године, а на  основу члана 156. 

Статута Факултета, Наставно-научновеће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-2. Даје се сагласност  др Биљани Бојовић, доценту на Институту за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу за рад у 
допунском радном односу на пословима саветника-спољног сарадника при 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  

 
Сагласност се даје као један од докумената који су неопходни уз пријаву на 

конкурс који је расписало Министарство просвете, науке и технолошког развоја за 
избор саветника- спољних сарадника за предмете, групе и области предмета, 
активности и стручне послове. Конкурс је расписан 16. 11. 2016. године. 

 
XV 

  
 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др 
Срећко Трифуновић и проф. др Бранислав Поповић. Наиме, Декан Факултета 
обавестио је чланове Наставно-научног већа да је био у Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја на састанку са помоћником Министра, Николом Танићем где је 
наглашено да су Уговори за истраживаче продужени на још 6 месеци. Такође је 
истакао да ће се 12.12. 2016. Године одржати заједница Природно-математичких 
факултета. Даље, рекао је да је такође присуствовао и састанку Декана Факултета који 
имају везе са ИТ технологијом. 
 
 Седница наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 23 минута. 

 
Седница Наставно-научног већа трајала је 1 час и 03 минута. 
 
 
 

З А П И С Н И Ч А Р 
 
 

Далиборка  Јовановић, економиста 
 

ДЕКАН 
 
 

Проф. дрСрећко Трифуновић 

 


