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Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 440 

28. 8. 2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 28. 08. 2019. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовало је 20 чланова већа и то: др Јована Богојески, проф. др Дејан Бојовић, мр 

Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Милица Грбовић, др Вера Дивац, проф. др Мирољуб 

Дугић, проф. др Невена Ђукић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, др 

Драгана Јаковљевић, Сања Јанићевић, проф. др Александар Остојић,  проф. др Љиљана 

Павловић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Милан 

Станковић, проф. др Ненад Стевановић, проф. др Марина Топузовић и проф. др Срећко 

Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и проф. др Слађана Димитријевић, 

проф. др Љубинка Јоксовић и проф. др Зоран Матовић, тако да је укупан број чланова 

већа био 23. 

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. Верификација мандата чланова Наставно-научног већа. 

2. Усвајање Записника са претходне седнице. 

3. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за физику. 

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

Институту за физику, Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

5. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за математику и информатику. 

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

Институту за хемију. 

7. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 

8. Разматрање извештаја Комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за биологију и екологију. 

9. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор наставника у звање доцент за 

30% радног времена на Катедри општеобразовних предмета. 
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10. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику 

11. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент са докторатом у 

Институту за биологију и екологију. 

12. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за биологију 

и екологију. 

13. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за физику. 

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

математику и информатику. 

15. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање сарадник у 

настави у Институту за математику и информатику. 

16. Покретање поступака за избор виших научних сарадника у Институту за физику 

и Институту за хемију. 

17. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за математику и 

информатику. 

18. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије о оцени и 

одбрани дoкторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

19. Разматрање извештаја Комисија за оцену и одбрану дoкторских дисертација у 

Институту за биологију и екологију. 

20. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену научне 

заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата и 

предложеног ментора у Институту за математику и информатику. 

21. Разматрање Извештаја Комисија за оцену научне заснованости теме докторских 

дисертација и испуњености услова кандидата у Институту за хемију. 

22. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације у 

Институту за хемију. 

23. Предлог рецензената за оцене рукописа у Институту за хемију и на Катедри 

општеобразовних предмета. 

24. Поверавање наставе (испита) у Институту за физику и Институту за математику 

и информатику. 

25. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

26. Разно. 

I 

На основу дописа Института за хемију бр. 03-440/28 од 27 .08. 2019. године, а 

сходно члану 175 став 5,6 и 7 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа др Јоване 

Богојески доцента у Институту за хемију, у текућем мандатном периоду. 

Верификацијом мандата доц. др Јована Богојески је постала пуноправни члан 

већа на текућој седници. 
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Утврђује се да је на основу члана 175 став 6 Статута Факултета др Милану 

Младеновићу, доценту у Институту за хемију престао мандат члана Наставно-научног 

већа, дана 26.08.2019. године. 

*  *  *  

На основу дописа Института за физику бр. 02-440/5 од 21 .08. 2019. године, а 

сходно члану 178 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

I-2. Верификују се мандати новоизабраних чланова Наставно-научног већа у 

Институту за физику, у текућем мандатном периоду: 

 

1. др Виолети Петровић, ванредном професору и 

2. др Сањи Јанићевић, асистенту са докторатом. 

Верификацијом мандата наведени чланов су постали пуноправни чланови већа 

на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 1, алинеја 5 Статута Факултета др 

Драгославу Никезићу, редовном професору у Институту за физику престао мандат члана 

Наставно-научног већа због одласка у старосну пензију, заказано са 25.08.2019. године, 

а да је сходно члану 178 став 1. алинеја 3 Статута престао мандат члана Наставно-

научног већа заказано са 11.07.2019. године. 

На основу дописа Института за математику и информатику бр. 05-440/13 од 26 

.08. 2019. године, а сходно члану 178 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

I-3. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа др Дејана 

Бојовића ванредног професора у Институту за математику и информатику, у текућем 

мандатном периоду. 

Верификацијом мандата проф. др Дејан Бојовић је постао пуноправни члан већа 

на текућој седници. 

Утврђује се да је на основу члана 178 став 1, алинеја 5 Статута Факултета др 

Мирослави Петовић-Торгашев, редовном професору у Институту за математику и 

информатику престао мандат члана Наставно-научног већа, због одласка у старосну 

пензију, заказано са 25.08.2019. године. 

II 

Записник под бројем 380 са XVI седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 10. 07. 2019. године, једногласно је усвојен. 
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III  

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

математичког факултета у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор, Природно-

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

молекулска и оптичка физика (председник Комисије); др Дејан Пантелић, научни 

саветник, Институт за физику, Универзитет у Београду; ужа научна област: Оптика; др 

Светислав Савовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Субатомска физика, као и дописа 

Универзитета бр. III-01-446/5 од 12.07.2019. 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 

Милан Ковачевић, ванредни професор, изабере у звање редовни професор за ужу 

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

Факултета. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Радијациона физика (председник Комисије); др Светислав Савовић, редовни 

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

област: Субатомска физика; др Горан Ристић, редовни професор, Електронски 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Примењена физика, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-447/4 од 12.07.2019. године, констатујући да у року од 30 дана, 

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

једногласно следећу  

О д л у к у 

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

Драгана Крстић, доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 

Радијациона 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. 

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

математичког факултета у саставу: др Гордана Матић, редовни професор, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија и молекуларна 

биологија; научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 

у Београду (председник Комисије); др Марија Гавровић Јанкуловић, редовни 

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

др Марина Митровић, редовни професор, Факултет медицинских наука,  Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-405/7 
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од 12.07.2019. 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 

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

Невена Ђукић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за ужу научну 

област Биохемија у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом 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 Данијела А. Костић, редовни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Органска 

хемија и биохемија (председник Комисије); др Марина Митровић, редовни професор, 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; 

др Владимир П. Бешкоски, ванредни професор, Хемијски факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Биохемија, као и дописа Универзитета бр. IV-01-551/5 од 

06.08.2019. 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 

IV-3. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Милан Младеновић, доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област 

Биохемија у Институту за хемију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом 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 Владица Симић, редовни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине (председник Комисије); др Иво Караман, 

редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду; ужа 

научна област: Зоологија; др Слободан Макаров, редовни професор, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биологија развића животиња, као 

и дописа Универзитета бр. IV-01-413/6 од 19.08.2019. 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 

IV-4. Прихвата се извештај стручне комисије и утврђује предлог одлуке да се др 

Мирјана Стојановић-Петровић, ванредни професор, изабере у звање ванредни 

професор за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне 

средине у Институту за биологију и екологију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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V 

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. 05-440/1 од 14.08.2019. године у 

саставу: Академик др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физичка хемија (председник 

Комисије); др Игор Миловановић, редовни професор, Електронски факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Математика; др Драган Стевановић, научни 

саветник; Математички институт САНУ у Београду; ужа научна област: Математика, 

рачунарске науке и механика, као и сагласности Института за математику и 

информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 26.06.2019. године у листу 

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

О д л у к у 

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

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

Бојане Боровићанин, доцента, у звање ванредни професор за ужу научну област 

Дискретна математика у Институту за математику и информатику Факултета, па се 

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

објављивања на универзитетском сајту. 

VI 

На основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 

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

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор са пуним 

раднм временом за ужу научну област Физичка хемија у Институту за хемију 

Факултета. 

VII 

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

математичког факултета у саставу: др Радосав Ђорђевић, ванредни професор, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; Ужа научна област: 

Алгебра и логика (председник Комисије); др Небојша Икодиновић, ванредни професор, 

Математички факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Математичка 

логика; др Силвана Маринковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Алгебра и логика, као и дописа 

Универзитета бр. IV-01-514/6 од 06.08.2019. године, констатујући да у року од 30 дана, 

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

је јеногласно донело следећу  
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О д л у к у 

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

Ненад Стојановић, изабере у звање доцент за ужу научну област  Алгебра и логика у 

Институту за математику и информатику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

VIII 

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. 04-440/23 од 23.08.2019. године у 

саставу: др Жељко Томановић, редовни професор, Биолошки факултет, Универзитет у 

Београду; ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња 

(председник Комисије); др Александар Остојић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Бела Блесић, доцент у пензији, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Зоологија, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 26.06.2019. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће 

Факултета је једносласно донело следећу  

О д л у к у 

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

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

Митровски-Богдановић, доцента, у звање доцент за ужу научну област Зоологија у 

Институту за биологију и екологију Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

IX 

На основу члана 103 Статута Факултета и захтева Катедре општеобразовних 

предмета бр.04-441/8 од 26.08.2019. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и 

члана 96 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу  

О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент са 30% пуног радног времена за ужу 

научну област Општа педагогија на Катедри општеобразовних предмета  Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Александар Тадић, ванредни професор, Филозофски факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Општа педагогија са методологијом и историја 

педагогије; датум избора у звање: 10. 7. 2019. (председник Комисије); 
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2. др Ненад Стевановић, доцент, Факултет педагошких наука у Јагодини, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Педагогија; датум избора у звање: 

13. 9. 2017; 

3. др Далиборка Поповић, доцент, Државни универзитет у Новом Пазару; ужа 

научна област: Педагогија и методика васпитно-образовног рада; датум избора у 

звање: 19. 12. 2017. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

X 

На основу члана 141 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 95 став 2 

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

О д л у к у 

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

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент са пуним радним 

временом за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 

математику и информатику. 

ΧΙ 

На основу члана 106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

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

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија 

човека и животиња и молекуларна биологија (председник Комисије); др Бранка 

Огњановић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа научна област: Физиологија човека и животиња и молекуларна 

биологија; др Татјана Митровић, редовни професор; Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Експериментална биологија и биотехнологија, 

као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/38 од 12.08.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 ΧΙ-1. Милена Милутиновић, научни сарадник, бира се у звање асистент са 

докторатом за ужу научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија у Институту за биологију и екологију, Факултета, на три године.   

XII 

На основу члана 106 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Невена Ђукић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија 

(председник Комисије); др Ненад Вуковић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија; др Милан Николић, 

доцент, Хемијски факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Биохемија, као 

и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 
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25/36 од 29.07.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 XII-1. Стефан Марковић, асистент, бира се у звање асистент за ужу научну 

област Биохемија у Институту за биологију и екологију, Факултета, на три године.   

XIII 

На основу захтева Института за физику бр.02-440/2 од 21.08.2019. године и члана 

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

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Атомска, молекулска и 

оптичка физика, а у Институту за физику Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Субатомска физика (председник 

Комисије); 

2. др Милан Ковачевић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 

физика; 

3. др Бранко Дрљача, ванредни професор, Природно-математички факултет у 

Косовској Митровици; ужа научна област: Теоријска физика. 

XIV 

По захтеву Института за математику и информатику бр.05-440/10 од 26.08.2019. 

године, а на основу члана 103 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XIV-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 Методологије рачунарства у Институту за математику и информатику Факултета. 

XV 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.05-440/12 од 

26.08.2019. године и члана 104 Статута Факултета,  Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Методологије 
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рачунарства у Институту за математику и информатику Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Милош Ивановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Рачунарске комуникације 

(председник Комисије) 

2. др Татјана Стојановић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу; ужа научна област: Вештачка интелигенција; 

3. др Милан Тасић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна областа: Рачунарске науке 

XVI 

По захтеву Института за физику бр. 02-440/4 од  21.08.2019. године, а на основу 

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

следећу  

О д л у к у 

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

сарадника у научно звање виши научни сарадник у Институту за физику Природно-

математичког факултета Универзитета 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 у пензији, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика 

(председник Комисије); 

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

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

3. др Ненад Стевановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Радијациона физика. 

По захтеву Института за хемију бр. 03-440/14 од  26.08.2019. године, а на основу 

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

следећу  

О д л у к у 

XVI-1. Покреће се поступак за избор др Ненада Јанковића, научног сарадника 

у научно звање виши научни сарадник у Институту за хемију Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор др Ненада Јанковића 

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); 
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2. др Мирјана Попсавин, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду; ужа научна област: Органска хемија; 

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

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

XVII 

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

Природно-математичког факултета у саставу: др Иван Милентијевић, редовни 

професор, Електронски факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Рачунарство 

и информатика (председник Комисије); др Милош Ивановић, ванредни професор, 

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

Рачунарске комуникације; др Ана Капларевић-Малишић, доцент, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Програмирање, 

као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 

25/39 од 12.08.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу  

О д л у к у 

XVII-1. Бранко Арсић, бира се у звање истраживач-сарадник за научну област 

Рачунарске науке у Институту за математику и информатику Факултета,  на четири 

године. 

XVIII 

На основу члана 39 стaв 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Марина 

Топузовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у 

Крагујевцу; ужа начна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака 

(председник Комисије); др Милан Станковић, доцент, Природно-математички факултет, 

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

животне средине; др Иван Шоштарић, доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет 

у Београду; ужа научна област: Пољопривредна ботаника, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/37 од 

01.08.2019. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: 

„Етноботаничка, морфоанатомска, фитохемијска и генетичка студија популација 

дивље малине (Rubus idaeus L.) на подручју Србије“ кандидата Бојане Вељковић 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 40 Закона о високом образовању и члана 16 

став 7 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно 
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докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити Универзитету у 

Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XIX 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-440/22 од 

26.08.2019. године у саставу: др Горан Марковић, ванредни професор, Агрономски 

факултет у Чачку, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Примењена биологија 

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

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

животне средине; др Милица Стојковић Пиперац, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Нишу; ужа научна област: Екологија и заштита животне 

средине, као и сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће 

Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Исхрана и значај грабљивих врста риба у одржању 

стабилности екосистема акумулација“, кандидата Милене Раденковић. 

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. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-440/20 од 

26.08.2019. године у саставу: др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки 

факултет, Универзитет у Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo инжењерство 

и Микробиологија хране (председник Комисије); др Олгица Стефановић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Микробиологија; др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу 
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О д л у к у 

 XIX-2. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Физиолошка карактеризација бактерија млечне 

киселине изолованих из аутохтоног сира југоисточне Србије и евалуација њихових 

биотичких потенцијала“, кандидата Мирјане Грујовић. 

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. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-440/21 од 

26.08.2019. године у саставу: др Сунчица Коцић-Танацков, доцент, Технолошки 

факултет, Универзитет у Новом Саду; уже научне области: Прехрамбенo инжењерство 

и Микробиологија хране (председник Комисије); др Олгица Стефановић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Микробиологија; др Ивана Радојевић, виши научни сарадник, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; научна област: Биологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно  

донело следећу 

О д л у к у 

 XIX-3. Прихвата се за објављивање Извештај стручне комисије Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Карактеризација Enterobacteriaceae пореклом из 

аутохтоног сира Србије са посебним освртом на врсте из родова „Klebsiella“ и 

„Serratia“, кандидата Катарине Младеновић. 

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 
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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. 

XX 

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 Миодраг Спалевић, 

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

Математика и рачунарство (предложени коментор); др Марија Станић, редовни 

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

област: Математичка анализа са применама (председник Комисије); др Дејан Бојовић, 

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

научна област: Математичка анализа са применама; др Александар Пејчев, ванредни 

професор, Машински факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: 

Математика и рачунарство (предложени коментор); др Татјана Томовић, доцент, 

Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: 

Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-

информатичке службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/35 од 17.07.2019. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XX-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: „Оцена грешке у 

стандардним квадратурама и квадратурама за Фуријеове коефицијенте Гаусовог 

типа“ и испуњености услова кандидата Раде Мутавџић 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. 

Миодраг Спалевић. 

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. 

XXI 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-440/16 од 

26.08.2019. године у саставу: др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска 

хемија (предложени ментор); др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); др Снежана Рајковић, ванредни професор, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија, као и 
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сагласности Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело  следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Синтеза, карактеризација и биолошка активност динуклеарних платина(II) и 

паладијум(II) комплекса са азот-донорским мостним лигандима“ за израду 

докторске дисертације кандидату Душану Ћоћићу. 

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

Биљана Петровић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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. 

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-440/15 од 

26.08.2019. године у саставу: др Биљана Петровић, ванредни професор, Природно-

математички факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска 

хемија (предложени ментор); др Сања Гргурић Шипка, редовни професор, Хемијски 

факултет, Универзитет у Београду; ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

Комисије); др Биљана Глишић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет 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 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Синтеза, карактеризација и биолошка активност мононуклеарних и 

полинуклеарних комплекса злата(III) са азот-донорским лигандима“ за израду 

докторске дисертације кандидату Снежани Радисављевић. 

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

Биљана Петровић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 



16 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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. 

*  *  *  

На основу члана 39 став 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-440/25 од 

27.08.2019. године у саставу: др Виолета Р. Марковић, доцент, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија (предложени 

ментор); др Милан Д. Јоксовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

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

Комисије); др Ивана З. Матић, научни сарадник, Институт за онкологију и радиологију 

Србије, Београд; ужа научна област: Молекуларна биологијa, као и сагласности 

Института за биологију и екологију,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 

донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 

„Синтеза и биолошка активност деривата 1,3,4-тиадиазола изведених из фенолних 

киселина“ за израду докторске дисертације кандидату Катарини Јаковљевић. 

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

Виолета Марковић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 40 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 9 став 1 и 2 Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације 

односно докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, 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 одмах, а најкасније у року 3 дана. 

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 
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упути писано обавештење о истеку рока увида јавности надлежним органима 

Универзитета у Крагујевцу. 

XXII 

На основу захтева Татјане Јурић и сагласности Института за хемију бр. 03-440/17 

од 26.08.2019. године, а у складу са чланом 18 Правилника о пријави, изради и одбрани 

докторске дисертације односно докторског уметничког пројекта Универзитета у 

Крагујевцу и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXII-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под 

насловом „Испитивање биљних врста Alchemilla vulgaris L. и Satureja hortensis L. : 

фитохемијски профил и биолошка активност у in vitro и in vivo условима“  кандидату 

Татјани Јурић и то у трајању до годину дана, због потешкоћа у набавци хемикалија и 

привременог застоја у раду апарата за израду докторске дисертације. 

XXIII 

На основу захтева  Института за хемију, бр. 03-440/19 од 26.08.2019. године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 

донело следећу  

О д л у к у 

XXIII-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа  „Хемија атмосфере“, 

аутора др Биљане Петровић у следећем саставу: 

1. др Зоран Матовић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Татјана Анђелковић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Нишу; ужа научна област: Хемија животне средине. 

На основу захтева  Анице Глођовић, бр. 06-440/9 од 26.08.2019. године, а на 

основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело 

следећу  

О д л у к у 

XXIII-2.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа  „Партикуле у енглеским 

фразним глаголима и префикси у српском језику: видске и семантичке сличности 

и разлике“, аутора др Анице Глођовић у следећем саставу: 

1. Предраг Новаков, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у 

Новом Саду; ужа научна област: Енглески језик и лингвистика; 

2. мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач, Природно-математички 

факултет, Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Енглески језик; 
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3. др Валентина Будинчић, доцент, Факултет за спорт, Универзитет Унион – 

Никола Тесла Београд; ужа научна област: Енглески језик. 

XXIV 

На основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXIV-1. Поверава сеодржавање испита у августовском и септембарском 

испитном року школске 2018/19. године доц. др Владимиру Марковићу из следећих 

предмета на ОАС Физика: 

• -Атомска физика,  

• -Субатомска физика,  

• -Практикум из атомске физике,  

• -Практикум из субатомске физике.  

На основу члана 176 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXIV-2. Поверава се одржавање испита у августовском и септембарском 

испитном року школске 2018/19. године из следећих предмета: 

1. Аналитичка геометрија на ОАС Математике поверава се др Емилији 

Нешовић, ванредном професору, ужа научна област: Геометрија; 

2. Диференцијална геометрија на ОАС Математике поверава се др Емилији 

Нешовић, ванредном професору, ужа научна област: Геометрија; 

3. Математика 1 на ОАС Информатике поверава се др Бојани Боровићанин, 

доценту, ужа научна област: Дискретна математика. 

XXV 

На основу члана 176 Статута Факултета и захтева Факултета за машинство и 

грађевинарство у Краљеву бр. 01-440/6 од 21.08.2019., Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу  

О д л у к у 

XXV-1. Даје се сагласност за ангажовање следећих наставника до 30% пуног 

радног времена у школској 2019/20. години на Факултету за машинство и 

грађевинарство у Краљеву на следећим предметима: 

-доц. др Мирјани Павловић ради извођења наставе на Основним академским 

студијама Грађевинско инжењерство и то из обавезног предмета Математика 1 у првом 

семестру са фондом од 3 часа недељно и из обавезног предмета Математика 2 у другом 
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семестру са фондом од 3 часа недељно. Акредатиоционо оптерећење др Мирјане 

Павловић на овом студијском програму је 1.5 часова активне наставе недељно. 

-доц. др Силвани Маринковић ради извођења наставе на Основним академским 

студијама Грађевинско инжењерство и то из обавезног предмета Математика 1 у првом 

семестру са фондом од 3 часа недељно и из обавезног предмета Математика 2 у другом 

семестру са фондом од 3 часа недељно. Акредатиоционо оптерећење др Силване 

Маринковић на овом студијском програму је 1.4 часова активне наставе недељно. 

XXVI 

У оквиру тачке разно Декан Факултета указао је на смањен број уписаних 

студената у школској 2019./20 години и да је остао велики број слободних места у 

другом уписном року. Такође је указао и на то да је одређени број научног кадра прешао 

да ради на Институт за Информационе технологије Универзитета у Крагујевцу. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 
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