
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 510 
03.06.2015. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са   LVII   седнице  Наставно-научног већа  Природно-математичког   факултета     у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 03.06.2015. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовали су 25  чланoва већа и то: проф.др Дејан Бојовић, др Снежана Бранковић,  
проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, 
проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, проф. др Милан Јоксовић, проф.др 
Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др 
Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф. др 
Бранислав Поповић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 
Снежана Симић, проф. др Снежана Станић, др Драгана Стевановић, проф.др Слободан 
Сукдолак, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић и 
проф. др Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, 
секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавла је, по овлашћену  Декана Факултета, 
продекан за наставу, проф. др Марина Топузовић.  Чланови Наставно-научног већа су 
једногласно усвојили следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију. 
3. Разматрање извештаја комисијa за збор научног сарадника у  Институту зa физику и 

Институту за хемију. 
4. Покретање поступка  за избор научног сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 
5. Разматрање извештаја комисије за збор истраживача сарадника у  Институту зa 

биологију и екологију. 
6. Доношење одлука о избору истраживача приправника у Институту за биологију и 

екологију и Институту за физику. 
7. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости теме докторске дисертације у Интитуту за хемију. 
8. Одређивање комисије  за одбрану докторске дисертације у Институту за биологију и 

екологију. 
9. Разно. 

 



 
 
I 

 
Записник     под   бројем  59  са  LVI седнице   Наставно-научног већа,  у    

текућем мандатном периоду, одржане дана 20.05.2015. године, једногласно је усвојен. 
 
 

II 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-510/9 од 29.05.2015. године, а на основу члана 
126 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89  Статута Факултета, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећe 

 
О д л у к e 

 
II-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 
Органска хемија у Институту за хемију Факултета. 

 
II-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 Факултета, у следећем саставу: 

 
1. др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Органска хемија; 
2. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Органска хемија; 
3. др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу,  ужа научна област: Органска хемија. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
III 

 
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. 510/1 од 28.05.2015. године у саставу: др  Томислав 
Павловић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу,  
ужа научна област Физика површина и танких слојева; др Драгица Кнежевић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна 
област Физика кондензоване материје; др Алекса Маричић, професор емеритус Факултета 
техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физика 
кондензоване материје и наука о материјалима; др Владимир Ристић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област 



Атомска, миолекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за физику,  
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др Небојше Даниловића  у научно звање научни 
сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Физика и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 
 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-510/12 од 02.06.2015. године у саставу: др 
Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Живадин Д. Бугарчић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област  Неорганска хемија; др Душанка Радановић, научни саветник  Институтa за хемију, 
технологију и металургију, Универзитет у Београду, ужа научна област Неорганска хемија 
и др Снежана Рајковић, вандредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Неорганска хемија,  као и сагласности 
Института за хемију,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др Иване М. Станојевић  у научно звање научни 
сарадник у Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 

 
IV  

На захтев Института за биологију и екологију , бр.04-510/6 од  29.05.2015. године, а на 
основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета, једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

IV-1. Покреће се поступак за избор др  Драгане Станојевић  у научно звање научни 
сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Драгане Станојевић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 



 
1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија; 
2. др Снежана Ђорђевић, ванредни професор Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Микробиологија; 
3. др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија. 
 
 

V 

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. 04-510/8 од 29.05.2015. године у саставу: др 
Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија; др Ивана Радојевић, научни сарадник 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија; 
др Татјана Михајлов-Крстев,  ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област Биотехнологија, као и сагласности Института за 
биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Саве Васића, истраживача сарадника у звање 
истраживач-сарадник за научну област Биологија и доставља техничко-информатичкој 
служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
VI  

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Владица Симић, ванредни 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; др Момир Пауновић, виши 
научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“  
Универзитета у Београду, научна област Биологија, као и извештаја руководиоца 
техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад бр 26/38 од 
26.05.2015. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

 
О д л у к у 

 
VI-1.  Никола Петковић, мастер биолог, бира се у истраживачко звање истраживач- 

приправник за научну област  Биологија, на три године. 
 



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

математичког факултета у саставу: др Дејан Пантелић,  научни саветник Института за 
физику Универзитета у Београду, ужа научна област Оптика; др Светислав Савовић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Субатомска физика; др  Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка  физика, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке 
службе и продекана за наставу и научни рад бр 26/37 од 26.05.2015. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

Одлуку 
 

VI-2.  Љубица Кузмановић, мастер физичар, бира се у истраживачко звање 
истраживач- приправник за научну област Физика, на три године 
 

VII 
 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-510/2 од 27.05.2015. 
године у саставу: др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу ужа научна област  Неорганска хемија; др Живадин 
Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу ужа научна област  Неорганска хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног 
универзитета у Новом Пазару, 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 
 

VII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Синтеза, 
карактеризација и испитивање механизма супституционих реакција комплекса неких јона 
прелазних метала“ за израду докторске дисертације кандидату Милици Косовић. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др. 
Биљана Петровић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 
чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
 

VIII 
 

На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за биологију и 
екологију проф.др Владимира Јуришића, ментора бр. 04-510/11 од 01.06.2015. године. 
године и Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 



О д л у к у 
 

VIII-1.  Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 
под насловом: „Варијанте гена за рецептор епидермалног фактора раста код пацијената 
оболелих од немикроћелијског тумора плућа“  кандидата  Јасмине Обрадовић у следећем 
саставу: 

 
1. др Владимир Б. Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Патолошка физиологија и 
научни саветник, ужа научна област Онкологија (ментор);  

2. др Соња Павловић, научни саветник Института за молекуларну генетику и 
генетичко инжењерство Универзитета у Београду, ужа научна област: 
Молекуларна биологија;  

3. др Бранка Огњановић,  ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека 
и молекуларна биологија;   

4. др Радмила Глишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област:  Биологија ћелија и ткива 

. 
 

IX 
 У оквиру ове тачке продекан за наставу проф. др Марина Топузовић обавестила је 
чланове Наставно-научног већа о ставу Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одлуци Владе Републике Србије, а у вези са бројем студената који ће уписати 
прву годину основних академских студија, а финансирају се из буџета, у школској 
2015/2016 години. 

 
  

 
 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 13 минута. 
 
 
 
 
З А П И С Н И Ч А Р        ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 
 
Далиборка Јовановић                                            Проф. др Марина Топузовић 

 
 
 
 
 
 
 



 


