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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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К р а г у ј е в а ц 

З А П И С Н И К 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 25. 4. 2018. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 

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

мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Иван Дамљановић,  проф. др Мирољуб Дугић, 

проф. др Иван Живић, проф. др Милош Ивановић, проф. др Драгица Кнежевић, проф. 

др Милан Ковачевић, др Владимир Марковић, проф. др Светлана Марковић, доц. др 

Светлана Милошевић-Златановић,  проф. др Бранка Огњановић, проф. др Александар 

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

Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав 

Савовић, проф. др Снежана Симић, проф. др Марија Станић, проф.др Бобан Стојановић, 

Ненад Стојановић и проф. др Марина Топузовић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: проф. др Ненад Стевановић, управник Института за физику, 

доц. др Милан Станковић, управник Института за биологију и екологију, секретар 

Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник,  и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Продекан за наставу, проф. др 

Александар Остојић. Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи  

ДНЕВНИ РЕД 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Утврђивање предлога одлуке за избор наставника у звање ванредни професор 

у Институту за хемију. 

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

за физику. 

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

Институту за физику. 

5. Утврђивање предлога чланова Комисијa за избор наставника у звање доцент 

у Институту за биологију и екологију, Институту за хемију и у Институту за 

математику и информатику. 

6. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију 

и у Институту за физику. 

7. Доношење одлука о избору истраживача-приправника у Институту за физику 

и у Институту за биологију и екологију. 

8. Разматрање извештаја о избору истраживача-приправника у Институту за 

математику и информатику, Институту за биологију и екологију и у 

Институту за хемију. 

9. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за 

хемију. 



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

Институту за биологију и екологију. 

11. Утврђивање предлога чланова комисије за оцену и одбрану докторске 

дисертације у Институту за хемију. 

12. Утврђивање предлога одлуке о прихватању Извештаја Комисије за оцену 

научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова 

кандидата и предложеног ментора у Институту за биологију и екологију и 

Институту за математику и информатику. 

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

испуњености  услова кандидата за израду докторске дисертације  у Институту 

за математику и информатику. 

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

испуњености  услова кандидата за израду специјалистичког рада  у Институту 

за биологију и екологију. 

15. Разматрање извештаја рецензената рукописа у Институту за биологију и 

екологију и Институту за хемију. 

16. Предлог чланова комисије за рецензију рукописа у Институту за хемију. 

17. Разматрање извештаја Комисије за спровођење студентског вредновања 

квалитета студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника. 

18. Преиначење одлуке ННВ-а број 60/Х-4 од 17.01.2018. 

19. Разно. 

I 

Записник под бројем са XLXIII седнице Наставно-научног већа у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 11.04.2018. године, једногласно је усвојен. 

II 

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

Природно -математичког факултета у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор 

у пензији Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Аналитичка хемија (председник комисије); др Katalin Meszaros Szecsenyi, 

редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа 

научна област: Аналитичка хемија; 3. др Ратомир Јелић, редовни професор Факултета 

медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, 

као и дописа Универзитета бр. IV-01-138/5 од 23.04.2018. године, констатујући да у року 

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

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Љубинка Јоксовић, доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област  

Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
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III 

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

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

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

Атомска, молекулска и оптичка физика (председник комисије); др Милан Ковачевић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 3. др Бранко Дрљача, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Косовској Митровици у 

Приштини, ужа научна област: Теоријска физика као и дописа Универзитета бр. IV-01-

137/6 од 23.04.2018. године, констатујући да у року од 30 дана док је био на увиду 

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

следећу 

О д л у к у 

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

Мирко Радуловић, доцент, изабере у звање доцент за ужу научну област  Атомска, 

молекулска и оптичка физика у Институту за  физику Факултета, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 

надлежном Већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

IV 

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

члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу бр. 02-290/1 ОД 18.04.2018. године у саставу: др Мирољуб 

Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Квантна физика (председник комисије); др Таско 

Грозданов, научни саветник на Институту за физику, Земун, ужа научна област: 

Атомска, молекулска и оптичка физика; др Иван Живић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физика 

кондензоване материје, као и сагласности Института за  физику Факултета, а по 

конкурсу расписаном дана 28.02.2018. 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 

Момира Арсенијевића, асистента у звање доцент за ужу научну област Квантна 

физика  у Институту за физику Факултета, па се ставља на увид јавности 30 дана 

достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 

сајту. 

V 

На основу захтева Института за биологију и екологију,  бр. 04-290/12  од 

19.04.2018. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута 

Факултета. Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 



О д л у к у 

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

конкурсу за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Морфологија, 

фитохемија и систематика биљака у Институту за биологију и екологију, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Ружица Игић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Ботаника, датум избора у звање: 

01.01.2005. године; 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематика биљака, датум избора у звање: 14.12.2016. године (председник 

комисије); 

3. др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака, 

датум избора у звање: 11.01.2018. године. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

На основу захтева Института за хемију,  бр. 03-290/9  од 19.04.2018. године и 

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

веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

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

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

Крагујевцу, у следећем саставу: 

1. др Милан Јоксовић, редовни професор Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; датум избора у звање: 

22.02.2018. године (председник комисије) 

2. др Зорица Д. Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; датум избора у звање: 

30.12.2010. године,   

3. др Зоран Марковић, редовни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, Нови Пазар, ужа научна област: Органска хемија; датум избора у звање: 

11.10.2014. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 02-290/22  од 

23.04.2018. године и члана 142 став 3 Статута Универзитета и члана 90 Статута 

Факултета. Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

V-3. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

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

анализа са применама у Институту за математику и информатику, Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, у следећем саставу: 



1. др Љиљана Петровић, редовни професор, Економски факултет, Универзитет у 

Београду, ужа научна област: Статистика и математика; датум избора у звање: 

28.02.2002. године (председник комисије); 

2. др Марија Станић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; датум избора у звање: 30.11.2017. године; 

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу; ужа научна област: Математичка анализа са 

применама; датум избора у звање: 11.05.2017. године. 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

VI 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-290/6 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

комисије); др Гордана П. Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; др Верица В. 

Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за  хемију Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Едине Авдовић, мастер хемичара, у 

звање истраживач-сарадник, за научну област 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, Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-290/6 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Дејан Пантелић, научни саветник, Институт за физику у Београду; ужа научна област: 

Оптика (председник комисије); др Светислав Савовић, редовни професор, Природно-

математички факултет Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска 

физика; др Милан Ковачевић, ванредни професор, Природно-математички факултет 

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

као и сагласности Института за  физику Факултета, Наставно-научно веће Факултета 

једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Љубице Кузмановић, истраживача-

приправника, у звање истраживач-сарадник, за научну област Физика и доставља 

техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета 

у трајању од 30 дана. 



VII 

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

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

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

Радијациона физика (председник комисије); др Оливера Цирај-Бјелац, редовни 

професор, Електротехнички факултет Универзитета у Београду и научни саветник у 

Институту за нуклеарне науке „ВИНЧА“, ужа научна област: Нуклеарне технике; др 

Ненад Стевановић, ванредни професор, Природно-математички факултет Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/29 од 16.04.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-1. Далибор Рајковић, мастер физичар, бира се у звање  истраживач-

приправник за научну област Физика у Институту за физику Факултета, на три године. 

 

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

математичког факултета у саставу: др Мирјана Стојановић Петровић, ванредни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине (председник комисије); др 

Иво Караман, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Новом Саду, ужа научна област: Зоологија и др Тања Тракић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област: 

Биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, као и 

извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/32 

од 16.04.2018. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-2. Филип Поповић, мастер еколог, бира се у звање  истраживач-приправник 

за научну област Екологија у Институту за биологију и екологију Факултета, на три 

године. 

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

математичког факултета у саставу др Снежана Марковић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија 

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

Милутиновић, научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

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

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

информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/31 од 16.04.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-3. Јована Јованкић, мастер биолог-молекуларни биолог, бира се у звање  

истраживач-приправник за научну област Биологија у Институту за биологију и 

екологију Факултета, на три године. 

 



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

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине и др Ђурађ Милошевић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија 

и заштита животне средине (председник комисије), као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/30 од 16.04.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-4. Марија Јеринић, мастер биолог, бира се у звање  истраживач-приправник 

за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију Факултета, на три 

године. 

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

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 

биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор 

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

Екологија, биогеографија и заштита животне средине и др Ђурађ Милошевић, доцент 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија 

и заштита животне средине (председник комисије), као и извештаја руководиоца 

техничко-информатичке службе и продекана за наставу бр. 25/28 од 16.04.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

VII-5. Маријана Перић, мастер биолог, бира се у звање  истраживач-приправник 

за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију Факултета, на три 

године. 

VIII 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-290/11 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука, Универзитет у 

Крагујевцу, ужа научна област: Патолошка физиологија; научни саветник за научну 

област Онкологија (председник комисије); др Невена Ђукић, ванредни професор 

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

Биохемија; др Милош Матић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Јоване Тодосијевић, 

дипломираног биолога-мастер молекуларног биолога у звање истраживач-приправник 



за научну област Биологија 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-290/16 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

биологија (председник комисије); др Милена Милутиновић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област: 

Биологија; др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Биологија, као и сагласности Института за биологију и 

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

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Александре Никезић, 

мастер биолога- молекуларног биолога у звање истраживач-приправник за научну 

област Биологија 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-290/17 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

биологија (председник комисије); др Милена Милутиновић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област: 

Биологија; др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Биологија, као и сагласности Института за биологију и 

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

О д л у к у 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Планојевић, 

мастер биолога- молекуларног биолога у звање истраживач-приправник за научну 

област Биологија 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-290/19 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

биологија (председник комисије); др Милена Милутиновић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област: 

Биологија; др Наташа Ђорђевић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 

Пазару, ужа научна област: Биологија, као и сагласности Института за биологију и 

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

 



О д л у к у 

VIII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Маје Ћупурдије, мастер 

биолога- молекуларног биолога у звање истраживач-приправник за научну област 

Биологија 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-290/18 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

биологија (председник комисије); др Милена Милутиновић, научни сарадник 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област: 

Биологија; др Јелена Ракобрадовић, внаучни сарадник Института за онкологију и 

радиологију Србије, научна област: Молекуларна биологија, ужа научна област: 

Молекуларна генетика, као и сагласности Института за биологију и екологију 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Стефана Благојевића, 

мастер биолога- молекуларног биолога у звање истраживач-приправник за научну 

област Биологија 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 05-290/20 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија (председник 

комисије); др Мирослава Антић, ванредни професор Математичког факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Геометрија; др Емилија Нешовић, 

ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 

научна област: Геометрија, као и сагласности Института за математику и информатику 

Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-6. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Ђорђевић, мастер 

математичара у звање истраживач-приправник за научну област Математика 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 и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-290/18 од 19.04.2018. године у саставу: др 

Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија (председник 

комисије);др Гордана П. Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; др Верица В. 

Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 



научна област: Неорганска хемија , као и сагласности Института за хемију Факултета, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

VIII-7. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Сандре Јовичић-Милић, 

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. 

IX 

По захтеву Института за хемију, бр. 03-290/10 од 19.04.2018. године, а на основу 

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

следећу 

О д л у к у 

IX-1. Покреће се поступак за избор Соње Велимировић, мастер хемичара, у 

истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се Комисија ради спровођења поступка за избор Соње Велимировић у 

звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу у пензији, Дописни члан Српске академије наука и 

уметности, ужа научна област: Неорганска хемија (председник комисије); 

2. др Биљана Ђ. Глишић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Марија Живковић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија. 

X 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-290/13 од 

19.04.2018. године у саставу: др Тијана Цветић Антић, ванредни професор Биолошког 

факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Физиологија и молекуларна 

биологија биљака; др Биљана Бојовић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија биљака (председник 

комисије); др Милан Станковић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 

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

Факултета  је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске 

дисертације под насловом „Интраспецијска варијабилност примарног и 



секундарног метаболизма нутритивно депривираних клијанаца врсте Ocimum 

basilicum L. (Lamiaceae)“, кандидата Драгане Јаковљевић. 

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. 

XI 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета, члана 14 став 2 Правилника о 

пријави, изради и одбрани докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта Универзитета у Крагујевцу и захтева Института за хемију, бр. 03-290/3 од 

19.04.2018. године,  Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

дисертације под насловом „Испитивање могућности коришћења наночестица TiO2 

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

метала“, кандидата Маје Нешић, дипломираног хемичара-мастер (ментор докторске 

дисертације је др Маријана Петковић, научни саветник у Институту за нуклеарне науке 

„Винча“, ужа научна област Неорганска хемија; УДК: 546-Неорганска хемија) , у 

следећем саставу:  

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Марија Радоичић, научни сарадник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, 

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

3. др Милутин Степић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, 

Београд, научна област: Физика, ужа научна област: Фотоника (председник 

комисије); 

4. др Зоран Шапоњић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“, 

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

5. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

Ову одлуку доставити Универзитету на даљи  поступак. 

XII 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије 

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



Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

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

(предложени ментор); др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, 

микологија и лихенологија (председник комисије); др Гордана Субаков-Симић, 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: 

Алгологија и микологија , као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 

и продекана за наставу Факултета бр. 25/27 од 12.04.2018. године, Наставно-научно веће 

Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

XII-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: „Утицај промена еколошких 

фактора на састав и динамику фитопланктонских цијанобактерија (Cyanobacteria) 

у малим акумулацијама“ и испуњености услова кандидата Невене Ђорђевић 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 

Снежана Симић. 

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

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

докторског уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу, доставити стручној служби 

Универзитета у Крагујевцу у циљу добијања позитивног мишљења члана Комисије за 

претходна питања. 

На основу члана 48 стaв 5, 6 и 7 и 156 Статута Факултета, члана 9 став 4 и 5 

Правилника о пријави, изради и одбрани докторске дисертације, односно докторског 

уметничког пројекта Универзитета у Крагујевцу и Извештаја стручне комисије 

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

Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 

ужа научна област: Дискретна математика; др Иван Гутман, професор емеритус 

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

Физичка хемија (председник комисије) и др Игор Миловановић, редовни професор 

Електронског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Математика, 

Паралелни рачунарски системи, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 

службе и продекана за наставу Факултета бр. 25/33 од 20.04.2018. године, Наставно-

научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу о оцени научне 

заснованости теме докторске дисертације под насловом: „Неке особине резолвентне и 

Рандићеве енергије Графа“ и испуњености услова кандидата Емира Зогића и 

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

примедби. 

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

Боровићанин. 



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. 

XIII 

На основу захтева Института за математику и информатику, бр. 05-290/23 од 

23.04.2018. године и члана 48 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је 

једногласно донело следећу 

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме докторске дисертације под називом 

„Биоинформатичка платформа за извршавање FEDERATED SPARQL упита над 

онтолошким базама података и детектовање сличних података утврђивањем 

њихове семантичке повезаности“ и испуњености услова кандидата Марије Ђокић-

Петровић и предложеног ментора, за израду докторске дисертације под наведеним 

насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Мирјана Ивановић, редовни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду, ужа научна област: Рачунарске науке и информатика 

(председник Комисије);  

2. др Ненад Стефановић, ванредни професор, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Информациони системи; 

3. др Снежана Марковић, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет 

у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 

биологија; 

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

у Крагујевцу, ужа научна област: Вештачка интелигенција; 

5. др Владимир Цвјетковић, доцент, Природно-математички факултет, 

Универзитет у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у физици 

(предложени ментор). 

 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

XIV 

На основу члана 156 Статута Природно-математичког факултета и захтева 

Института за биологију и екологију бр. 04-290/15 од 19.04.2018. године и члана 48 

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

О д л у к у 

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

писање извештаја о оцени научне заснованости теме специјалистичког рада под називом 

„Анализа флоре лековитих биљака Ђавоље Вароши“ и испуњености услова 

кандидата Горана Симовића и предложеног ментора, за израду специјалистичког рада 

под наведеним насловом, у следећем саставу: 



1. др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака 

(предложени ментор); 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 

систематике биљака (председник комисије); 

3. др Предраг Васић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 

ужа научна област: Ботаника. 

XV 

На основу Извештаја рецензената у Институту за биологију и екологију у саставу: 

др Александар Јоксимовић, научни саветник Института за биологију мора, 

Универзитет Црне Горе, ужа научна област: Маринска биологија, морско рибарство и 

ихтиологија; др Ђурађ Милошевић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Екологија и заштита животне средине, као и 

сагласности Института за  биологију и екологију бр. 04-290/14 од 19.04.2018. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 

XV-1. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис помоћног уџбеника, под називом 

„Приручник за софтверску подршку садржаја Хидроекологије и Конзервационе 

биологије у пракси“ аутора др Владице Симића, редовног професора Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; др Александре Милошковић, 

истраживача-сарадника Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; 

Милене Раденковић, истраживача-сарадника Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу; Наташе Радојковић, истраживача-сарадника Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и Тијане Величковић, 

истраживача-приправника Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу проследи у даљу процедуру ради штампања. 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију у саставу: др Данијела 

Костић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, 

ужа научна област: Органска хемија и биохемија; др Светлана Марковић, редовни 

професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 

област: Физичка хемија; др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; др Борис 

Фуртула, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија, као и сагласности Института за хемију 

бр. 03-290/5 од 19.04.2018. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 

донело следећу 

О д л у к у 

XV-2. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукописа уџбеника, под називом 

„РАЦИОНАЛНИ ДИЗАЈН БИОАКТИВНИХ ЈЕДИЊЕЊА: Од теоријског до 

практичног приступа“ аутора др Милана Младеновића, доцента Природно-



математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; др Рино Рања (Rino Ragno), 

редовног професора Факултета за фармацију и медицину Sapienza Универзитета у Риму; 

Невене Станковић, асистента Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, Незрине Миховић, истраживача-приправника Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу проследи у даљу процедуру ради штампања. 

На основу Извештаја рецензената у Институту за хемију у саставу: др Ратомир 

Јелић, редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу; 

ужа научна област: Неорганска хемија, др Верица Јевтић, доцент Природно-

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; ужа научна област: Неорганска 

хемија, др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу; ужа научна област: Биохемија, као и сагласности Института за хемију бр. 

03-290/4 од 19.04.2018. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XV-3. Прихвата се Извештај рецензената Природно-математичког Факултета 

Универзитета у Крагујевцу и одобрава да се рукописа уџбеника, под називом „Систем 

квалитета – Водич за студенте хемије“ аутора Маје Ђукић, истраживача-сарадника 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу и др Зорана Матовића, 

редовног професора Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 

проследи у даљу процедуру ради штампања. 

XVI 

На основу захтева  Института за хемију, бр. 03-290/8 од 19.04.2018. године, а на 

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

донело следећу 

О д л у к у 

XVI-1.  Одређују се рецензенти за оцену рукописа: „Практикум из хемије – За 

студенте физике“, аутора  др Верице Јевтић у следећем саставу: 

 

1. др Гордана Радић, ванредни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија; 

2. др Јелена Пољаревић, доцент Хемијског факултета Универзитета у Београду, 

ужа научна област: Општа и неорганска хемија. 

XVII 

На основу дописа Продекана за наставу и председника Комисије за обезбеђење 

квалитета бр. 01-230/21 од 20.04.2018. године и достављеног Извештаја, сачињеног на 

основу резултата студентске анкете обрађених од стране Комисије за спровођење 

студентског вредновања квалитета студијских програма и педагошког рада наставника 

и сарадника, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 

XVII-1. Прихвата се Извештај о резултатима студентског вредновања квалитета 

студијских програма и педагошког рада наставника и сарадника за зимски семестар 

школске 2017/18. године.  

 

Саставни део ове одлуке је Извештај из става 1 ове одлуке и налази се у прилогу. 

XVIII 

На основу примедбе продекана за наставу Природно-математичког факултета, 

проф. др Александра Остојића, Наставно-научно веће Факултета, једногласно је донело 

следећу 

О д л у к у 

XVIII-1. Преиначава се Одлука ННВ-а број 60/X-4 од 17.01.2018. године, тако да 

гласи:  

„Маријана Касаловић, дипломирани хемичар, бира се у звање истраживач- 

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

XIX 

 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П И С Н И Ч А Р 

 

 

Далиборка Јовановић 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

 

Проф. др Александар Остојић 

 


