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З А П И С Н И К 

 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 11.05.2016. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

присуствовалo је  27 чланова већа и то: др Снежана Бранковић,  проф. др Зорица Бугарчић, 

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, доц. др Слађана 

Димитријевић, проф. др Иван Живић, др Марија Живковић, доц. др Милош Ивановић,  

доц. др Љубинка Јоксовић, проф. др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, др 

Владимир Марковић,  доц. др Светлана Милошевић-Златановић, проф. др Биљана 

Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Зорица Петровић, проф. др 

Бранислав Поповић, проф.  др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др 

Светислав Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Бобан Стојановић, Ненад 

Стојановић, проф. др Марија Станић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 

Трифуновић и  проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступили проф. др Бранка Огњановић и проф. 

др Љиљана Павловић, тако да је укупни број чланова већа био  29. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Милан Ковачевић, управник Института за физику, 

секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и 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. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

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

Институту за математику и информатику. 

4. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

5. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање доцент у Институту 

за биологију и екологију, Институту за математику и информатику и Институту 

за хемију. 

6. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за физику. 

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

и екологију. 

8. Разматрање извештаја комисија за избор асистената у Институту за физику. 



9. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за 

физику. 

10. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за хемију. 

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

12. Доношење одлуке о избору истраживача приправника у Институту за биологију и 

екологију. 

13. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-приправника у Институту 

за хемију. 

14. Одређивање чланова комисија за преглед, оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту за математику и  информатику.   

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

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

хемију.  

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

Институту за математику и информатику. 

17. Захтеви упућени ННВ-у. 

18. Разно. 

 

I 

 

Записник  под  бројем 420 са XII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 20.04.2016. године, једногласно је усвојен. 

 

II 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета 

и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-

470/10  од 05.05.2016. године у саставу: др Андраш Ш. Штајн, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Физиологија животиња (председник комисије); др Ратко М. Радојичић, редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Физиологија 

животиња; др Зорица С. Саичић, научни саветник Инститита за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област: Физиологија, као и сагласности 

Института за биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 23.03.2016. године у 

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

 

О д л у к у 

 

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

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

Бранке Огњановић, ванредног професора, у звање редовни професор за ужу научну 

област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 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. 

 

III 



 

 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Љиљана Павловић, редовни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Математичка анализа са применама; др Зоран Радосављевић, редовни професор Државног 

универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Марија Рашајски, 

ванредни професор Електротехничког факултета  Универзитета у Београду, ужа научна 

област Примењена математика, као и дописа Универзитета бр. IV-01-205/5 од 10.05.2016. 

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

приговора, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

Мирко Леповић, ванредни професор, изабере у звање ванредни професор за ужу научну 

област  Дискретна математика у Институту за математику и информатику, на пет 

година. 

 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном  Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

IV 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 04-470/11 од 05.05.2016. године у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Генетика и еволуција (председник комисије); др Марина Стаменковић-Радак, 

редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област  

Генетика и еволуција; др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња, као и 

сагласности Института за биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 

23.03.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је донело 

следећу 

 

О д л у к у 

 

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

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

Снежане Станић, ванредног професора у звање ванредни професор за ужу научну 

област Генетика и еволуција 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. 



V 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 04-470/9 од 05.05.2016. године 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 

Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

животне средине; др Момир Пауновић, научни саветник  Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област Хидробиологија, као и 

сагласности Института за биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 

23.03.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће једногласно је 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 Aне 

Петровић, научног сарадника, у звање доцент за ужу научну област Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине 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. 

 

 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 05-470/15 од 10.05.2016. године у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Програмирање (председник комисије); др Александар Цветковић, редовни професор 

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

Милош Ивановић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику 

и информатику, а по конкурсу расписаном дана 06.04.2016. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-2. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Капларевић-Малишић у звање доцент за ужу научну област Програмирање 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. 

 



На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 05-470/16 од 10.05.2016. године у саставу: др Бобан Стојановић, ванредни професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Програмирање (председник комисије); др Александар Цветковић, редовни професор 

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

Милош Ивановић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику 

и информатику, а по конкурсу расписаном дана 06.04.2016. године у листу „Послови“, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

V-3. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Вишње Симић у звање доцент за ужу научну област Вештачка интелигенција 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. 

 

 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 03-470/23 од 10.05.2016. године у саставу: др Мирослав М. Врвић, редовни професор 

Хемијског факултета у Београду, ужа научна област Биохемија (председник комисије); др 

Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; др Ненад Вуковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као и 

сагласности Института за хемију а по конкурсу расписаном дана 23.03.2016. године у 

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

 

О д л у к у 

 

V-4. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Владимира Михаиловића, научног сарадника, у звање доцент за ужу научну област 

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

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 

На основу члана 128 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 

бр. 03-470/22 од 10.05.2016. године у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни  професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 

Неорганска хемија (председник комисије); др Милош Ђуран, редовни  професор 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 



Неорганска хемија; др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета 

у Београду, ужа научна област Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију 

а по конкурсу расписаном дана 23.03.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

 

V-5. Утврђује се да је Факултету благовремено прослеђен Извештај стручне 

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

Јоване В. Богојески, научног сарадника, у звање доцент за ужу научну област 

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

дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

 

VI 

 У оквиру ове тачке поведена је шира дискусија у којој су учествовали: проф. др 

Светислав Савовић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. др 

Владимир Ристић и проф. др Љиљана Чомић. Након ове дискусије а, на захтев Института 

за  физику бр. 02-470/6 и 02- 470/7 од 28.04.2016. године, као и дописа Универзитета бр. 

IV-01-296/5 од 26.04.2016. године, а на основу члана 126  и 127 Статута Универзитета у 

Крагујевцу и члана 89  и 90 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета са 24 

гласа „ЗА“, 1 гласом „ПРОТИВ“ И 1 „УЗДРЖАНИМ“ гласом  донело следећe 

 

О д л у к e 
 

VI-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 

Физика кондензоване материје у Институту за физику Факултета. 

 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област  Физика 

кондензоване материје у Институту за физику Факултета, у следећем саставу: 

 

1. др Милан Пантић, редовни професор Департмана за физику Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Физика 

кондензоване материје; 

2. др Вјекослав Сајферт, редовни професор Техничког факултета у Зрењанину, ужа 

научна област: Физика кондензоване материје; 

3. др Драгица Кнежевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика кондензоване материје-

председник комисије. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

 

 



VII 

 

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

математичког факултета у саставу: др Андраш Штајн, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 

животиња; др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и 

молекуларна биологија; др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка 

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

област Физиологија, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана 

за наставу бр.  25/26 од 10.05.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

VII-1. Милош Матић, асистент, бира се у звање  асистент за ужу научну област 

Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на три године.   

 

VIII 

 

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

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 

Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-470/3  од 28.04.2016. године у 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Квантна физика; др Иван Живић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област  Физика кондензоване материје; др Таско Грозданов, научни саветник Института за 

физику у Београду,  ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика, као и 

сагласности Института за физику,   а по конкурсу расписаном дана 23.03.2016. године у 

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

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Момира Арсенијевића, асистента, у звање асистент 

за ужу научну област Квантна физика у Институту за  физику Факултета и ставља на 

увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 

објављивања на сајту Факултета. 

 

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

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 

Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-470/4  од 28.04.2016. године у 

саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Владе Урошевић, 

редовни професор Факултета техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Примењене рачунарске науке и  информатика; др Драгана Крстић, доцент 



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

Радијациона физика, др Ненад Стевановић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, као и сагласности 

Института за физику, а по конкурсу расписаном дана 23.03.2016. године у листу 

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

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор др Владимира Марковића, асистента, у звање 

асистент за ужу научну област Радијациона физика у Институту за  физику Факултета и 

ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 

Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

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

Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије 

Природно- математичког факултета у Крагујевцу бр. 02-470/5  од 28.04.2016. године у 

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

Универзитета у Крагујевцу, 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; др Наташа Недељковић, 

редовни професор Физичког факултета у Београду, ужа научна област: Физика атома и 

молекула, као и сагласности Института за физику, а по конкурсу расписаном дана 

23.03.2016. године у листу „Послови“, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

 

VIII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу са предлогом за избор др Јасне Стевановић, асистента, у звање асистент за 

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

Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој 

служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 

IX 

 

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.02-470/2. од 28.04.2016. године у саставу: др Дејан 

Пантелић, научни саветник Института за физику у Београду, ужа научна област Оптика; 

др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика; др 

Бранко Дрљача, доцент Природно-математичког факултета у Косовској Митровици 

Универзитета у Приштини, ужа научна област Теоријска физика, као и сагласности 

Института за физику,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 

 



О д л у к у 

 

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

Крагујевцу са предлогом за избор др Ане Симовић у научно звање научни сарадник за 

научну област Физика и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 

објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
X 

 

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

математичког факултета у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 

хемија; др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Ратомир Јелић, 

ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област Фармацеутска хемија, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр. 25/27 од 10.05.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

X-1. Марија С. Јеремић бира се у звање  истраживач-сарадник за ужу научну 

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

 

XI 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-470/21  од  10.05.2016. године, а на основу 

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

следећу 

 

О д л у к у 

 

XI-1. Покреће се поступак за избор Ивана Јаковљевића,  истраживача-сарадника,  

у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију  Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Ивана Јаковљевића у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка и неорганска хемија; 

2. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

3. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

 



XII 

 

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

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 

животиња и човека и молекуларна биологија; др Милена Милутиновић, научни сарадник 

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

др Милица Пешић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна област Молекуларна неуробиологија и 

Молекуларна онкологија, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 

продекана за наставу бр.  25/28 од 10.05.2016. године, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

 

XII-1. Данијела Никодијевић,  мастер биолог, бира се у звање  истраживач-

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

три године.   

XIII 

 

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. 03-470/18   од 10.05.2016. године у саставу: др 

Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Владимир Михаиловић, научни сарадник 

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

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

ужа научна област Биохемија; др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за 

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Молекуларна 

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

једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Незрине Миховић, мастер хемичара, у звање 

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

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

 

 

XIV 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за математику и информатику бр. 05-470/12    од 10.05.2016. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

 



О д л у к у 

 

XIV-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације  

под насловом: „Нумеричка апроксимација дводимензионалних параболичких 

проблема са делта функцијом“  кандидата Братислава Средојевића у следећем саставу: 

 

1. др Миодраг Спалевић (председник комисије), редовни професор Машинског 

факултета у Београду; научна област: Математика 

2. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу; 

ужа научна област: Методика, историја и филозофија математике; 

3. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама. 

 

 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, 48 статута Универзитета и захтева 

Института за математику и информатику бр. 05-470/14    од 10.05.2016. године,  Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XIV-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације  

под насловом: „Унутрашње и спољашње симетрије у Римановој геометрији“  

кандидата  мр Александра Шебековића у следећем саставу: 

 

1. др Зоран Ракић (председник комисије), редовни професор Математичког 

факултета у Београду; ужа научна област: Геометрија; 

2. др Мирјана Ђорић, редовни професор Математичког факултета у Београду; ужа 

научна област: Геометрија; 

3. др Емилија Нешовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Геометрија. 

 

XV 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-470/20  од 10.05.2016. 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 комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом „Испитивање биљних врста Alchemilla vulgaris L. и Satureja 

hortensis L.: фитохемијски профил и биолошка активност у in vitro и in vivo условима“ 

и испуњености услова кандидата Татјане Бороје, истраживача-приправника, за израду 

докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 



1. др Владимир Михаиловић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија; 

2. др Гвозден Росић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија; 

3. др Данијела Мишић, виши научни сарадник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Физиологија 

биљака; 

4. др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

XVI 

 

На основу захтева мр Милована Миливојевића бр. 01-470/1 од 28.04.2016. године, 

као и сагласности Института за математику и информтику  Факултета, а  у  складу са 

чланом 49 Статута Универзитета и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVI-1. Одобрава се продужење рокa за одбрану докторске дисертације под 

насловом „Методе развоја и адаптације регресионих модела базиране на генетским 

алгоритмима“  кандидату  мр Миловану Миливојевићу у трајању од месец дана због 

мањег кашњења у процедури.  
 

XVII 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-470/19  од 10.05.2016. године, а на основу 

члана  156 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело 

следећу 

О д л у к у 

 

XVII-1. .  Одобрава се плаћено одсуство ради учествовања на научном скупу 

Summer School у оквиру SCOPES пројекта: SupraMedChem@Balkans.Net: Biomedicinal 

Dimension of Supramolecular Chemistry in the training and research in the Balkans area, 

(евиденциони број пројекта: IZ74_ZO_160515), који ће се одржати у Боровецу (Бугарска), 

у периоду од 15. до 19. јуна 2016. године, следећим наставницима и сарадницима 

Института за хемију: 

 

1. др Милошу И. Ђурану, редовном професору, 

2. др Снежани Рајковић, ванредном професору, 

3. др Марији Живковић, научном сараднику, 

4. др Биљани Ђ. Глишић, научном сараднику, 

5. др Драгани Стевановић, асистенту, 

6. др Анки Пејовић, истраживачу-сараднику, 



7. Нади Д. Савић, истраживачу-приправнику, 

8. Јовани Јовановић, истраживачу-приправнику, 

9. Александри Минић, истраживачу-приправнику. 

 

Трошкови пута и боравка биће покривени са SCOPES пројекта којим руководи  

професор др. Милош И. Ђуран. 

 

На захтев др Олгице Стефановић бр. 04-470/13  од 10.05.2016. године, као и 

сагласности Института за биологију и екологију, а на основу члана  156 Статута 

Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVII-2. .  Одобрава се др Олгици Стефановић, доценту у Институту за биологију и 

екологију учешће на конкурсу за пројекте расписаном од стране Центра за промоцију 

науке, а у циљу реализације пројекта под називом: „Упознајмо свет микроорганизама“. 

 

 

На захтев др Ненада Стевановића бр. 02-470/24  од 11.05.2016. године, као и 

сагласности Института за биологију и екологију, а на основу члана  156 Статута 

Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVII-3.   Одобрава се др Ненаду Стевановићу, доценту у Институту за физику 

учешће на конкурсу за пројекте расписаном од стране Центра за промоцију науке, а у 

циљу реализације пројекта под називом: „Трагом Теслиних открића“. 

 

 

На захтев Института за хемију бр. 03-470/17  од 10.05.2016. године, као и 

сагласности Института за биологију и екологију, а на основу члана  156 Статута 

Факултета, Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 

 

XVII-4.  Одобрава се др Славку Раденковићу, доценту у Институту за хемију 

учешће на на научној конференцији Magnetically Induced Currents in Molecules 

(MAGIC2016), која ће се одржати у Салерну (Италија) у периоду од 5-9. септембра 2016. 

године.  

Сагласност се даје као један од неопходних докумената за пријављивање на 

конкурс Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 

суфинансирање истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела у 

иностранству у 2016. години. 

 

 



 

XVIII 

 

У оквиру тачке разно Декан Факултета замолио је наставнике и сараднике 

Института за биологију и екологију да је планирана санација крова у наредном периоду 

али и да због  тренутне финансијске ситуације и процедуре јавних набавки није у 

могућности да то учини у року који Институт за биологију и екологију захтева.  

 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 51 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

 

Далиборка Јовановић, економиста 

 

ДЕКАН 

 

 

 

Проф. др Срећко Трифуновић 

 
 


