
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 340 

27.04. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXXV седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 27.04.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 23  чланa већа од укупно 33 члана и то: проф. др Драгић 
Банковић, проф. др Вукота Бабовић, проф. др Зорица Бугарчић, мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, Ненад Вуковић, мр Небојша Даниловић, доц. др Горица 
Ђелић, проф. др Иван Живић, проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав 
Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  проф. др Владимир Пејчев, проф. др 
Мирослав Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић,  
проф. др Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, доц. др Марија Станић, 
проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 
Бранислав Чабрић и проф. др Љиљана Чомић. Проф. др Мирослава Петровић-
Торгашев, проф. др Владимир Ристић и проф. др Душан Стефановић дошли су на 
седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 
26. 

 
Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 

сопственој иницијативи: управник Института за хемију, проф. др Зоран Матовић, 
Небојша Ђусић, дипл.прав. и Далиборка Јовановић, економиста. Седницом 
Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав Никезић, декан 
Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

  
1. Усвајање записника, 
2. Разматрање извештаја комисије за избор једног наставника у звање   ванредни  

професор у Институту за биологију и екологију,   
3. Разматрање извештаја о конкурсу за избор у звање предавач Енглеског језика на 
    Катедри општеобразовних предмета,  
4. Избор у звање асистент (три кандидата) у Институту за биологију и екологију, 
5. Разматрање извештаја о избору једног кандидата у звање истраживач-сарадник у 
    Институту за физику, 
6. Покретање поступка за избор једног кандидата у звање истраживач-сарадник у 
    Институту за физику , 
7. Покретање поступка и предлог комисије за избор једног кандидата у звање 
    истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију, 



8. Разматрање извештаја комисије о урађеној докторској дисертацији у Институту 
за 
    математику и информатику  и у Институту за биологију и екологију ,  
9. Разматрање извештаја комисије о научној заснованости теме и подобност 
    кандидата за израду докторске дисертације у Институту за хемију и у Институту 
    за биологију и екологију, 
10. Предлог комисије за преглед и оцену докторске дисертације у Институту за 
      хемију, 
11. Предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за 
      физику , 
12. Рецензија практикума у Институту за биологију и екологију, 
13. Приговор Ане Ђокић-Остојић, 
14. Захтеви других институција, 
15. Захтеви наставника и сарадника, 
16. Разно. 
 
 
                                                                           I 
 

Записник под бројем 300 са XXXIV седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 13.04.2011. године, једногласно је 
усвојен. 

  II 
   На основу члана 122 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 93 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Бранимир Петковић, редовни професор 
Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија и систематика 
виших биљака,  др Ружица Игић, редовни професор, ПМФ-а у Новом Саду, ужа 
научна област: Ботаника и др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине као и сагласности Инсититута за биологију и екологију Факултета бр. 04-
340/9 од 21.04.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Драгане Павловић-
Муратспахић, ванредног професора у звање ванредног професора за ужу научну 
област Морфологија, систематика и филогенија биљака у Институту за 
биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 
 
 
 



 
III 

 
 
На основу члана 122 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 93 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Драгана Спасић, ванредни професор 
Филозофског факултета у Косовској Митровици, ужа научна област: Морфологија 
и синтакса енглеског језика,  др Ивана Трбојевић-Милошевић, доцент, Филолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Енглески језик, др Јована Димитријевић 
Савић, доцент ФИЛУМ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Енглески језик као и 
сагласности Катедре за општеобразовне предмете Факултета бр.05-340/6 од 
21.04.2011. године, Наставно-научно веће 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 Љиљане Вукићевић-Ђорђевић, 
предавача у звање предавача за ужу научну област Енглески језик на Катедри за 
општеобразовне предмете Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 

         IV 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 424/3 од 22.04.2011. 

године, а заведено под бројем 01-15/76 од 27.04.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Светлана Милошевић-Златановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Зоологија; Др Предраг Симоновић, ванредни професор Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
животиња и др Александар Остојић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Заштита животне средине, као и сагласности Института за биологију и 
екологију Факултета бр.04-160/5 од 24.02.2011. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу: 
 

О д л у к у 
 
      IV-1.   Милош Благојевић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Зоологија у Институту за биологију и екологију, Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 425/3 од 22.04.2011. 

године, а заведено под бројем 01-15/75 од 27.04.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Божидар Ћурчић, редовни професор Биолошког факултета у Београду, 



ужа научна област: Биологија развића животиња; Др Бела Блесић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија инвертебрата и др Мирјана Стојановић-
Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија и Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности Института за 
биологију и екологију Факултета бр.04-160/4 од 24.02.2011. године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу: 
 

О д л у к у 
 
      IV-2.   Тања Милутиновић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Зоологија и Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине у Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу, на три године. 
 

 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 459/4 од 26.04.2011. 

године, а заведено под бројем 01-15/68 од 27.04.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физиологија животиња животиња; Др Бранка Огњановић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња, др Снежана Марковић, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и 
Биохемија и Молекуларна биологија, као и сагласности Института за биологију и 
екологију Факултета бр.04-200/11 од 15.03.2011. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу: 
 

О д л у к у 
 
      IV-3.   Наташа Ђорђевић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у 
Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, на три године. 

 
         V 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 02-340/3 од 20.04.2011. године у саставу: Др 
Mирољуб Дугић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Квантна физика , др Иван Живић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Физика кондезоване материје и др Таско Грозданов, научни 
саветник ИФ у Београду, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
 
 



О д л у к у 
 

       V-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Момира Арсенијевића, 
истраживача-приправника у звање истраживач-сарадник, за научну област - Физика 
и доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском 
сајту у трајању од 30 дана. 
 

         VI 
 

На захтев Института за физику, бр.02-340/1 од 20.04.2011. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Покреће се поступак за избор Ане Симовић, истраживача-
приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за физику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Физика. 
 

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

1. Др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Субатомска физика; 

2. Др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Радијациона физика; 

3. Др Владе Урошевић, ванредни професор Техничког факултета у Чачку, ужа 
научна област: Информатика и радијациона физика. 

 
  VII 
 

На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-340/7 од 21.04.2011. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-3. Покреће се поступак за избор Joване Милановић, дипломираног 
биолога у истраживачко звање истраживач-приправник  у Институту за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 
Биологија. 
 

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

1. Др Мирјана Петровић-Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Зоологија и Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

2. Др Смиљка Шимић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду; ужа научна 
област: Морфологија и ситематика инвертебрата и Еволуција; 



3. Др Снежана Пешић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 

 
 
 

       VIII 
 
 На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за математику и информатику 
бр. 05-340/5 од 21.04.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: Др Драгић Банковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Математичка логика и Биостатистика, Др Градимир Војводић, 
редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Математичка логика 
и алгебра,   Др Радосав Ђорђевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгебра и логика, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу  

                                                                О д л у к у 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Једначине на неким мрежама" кандидата  Силване Маринковић, магистра 
математичких наука. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу. 
           Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у 
Крагујевцу који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са 
пропратним обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду 
доступни стручној, научној и друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута 
Факултета. 
 
 
 На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију бр. 
04-340/16 од 27.04.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у 
саставу: Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Др Снежана 
Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња 
и Биохемија и молекуларна биологија,   Др Душко Благојевић, научни саветник 
Института за  биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна 
област: Физиологија и др Момир Пауновић, научни сарадник Института за 
биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Биологија, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

                                                                О д л у к у 

VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 



"Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) у Србији-популациони и молекуларно-
биолошки одговор на промену услова средине" кандидата Јелене Вранковић, 
магистра биолошких наука. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу. 
           Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у 
Крагујевцу који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са 
пропратним обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у 
универзитетској библиотеци у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду 
доступни стручној, научној и друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута 
Факултета. 
 

           IX 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-340/11 од 
21.04.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија, Др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Органска хемија,  Др Светлана Марковић редовни професор ПМФ-а 
у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија и Др Зоран Марковић, ванредни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Технологија 
и  хемија, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу    

                                                                  О д л у к у 

 IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Деривати 
етаноламина као јонске течности и прекурсори биолошки и каталитички активних 
Pd(II) -комплекса" за израду докторске дисертације кандидату Душици 
Симијоновић. 

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

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
бр. 04-340/10 од 21.04.2011. године Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу у саставу: Др Марина Топузовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Морфологија, систематика и филогенија виших биљака, Др Славица 
Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија,  
Др Аца Марковић ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија и географија биљака и Заштита животне средине и Др Ружица Игић, 
редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Ботаника, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу    

 



 

 

                                                                  О д л у к у 

 IX-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Биолошки 
ефекти секундарних метаболита врста рода Teucrium L. Флоре Србије" за израду 
докторске дисертације кандидату Милану Станковићу. 

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

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 

                                                              X 

         На основу захтева Института за хемију  бр. 03-340/13 од 21.04.2011. 
године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

X-1. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Прилог 
познавању цикличне конјугације у дериватима аценафтилена и флуорантена" и 
кандидата Јелене Ђурђевић, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Иван Гутман, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физичка хемија; 

2. Др Јелена Радић -Перић, редовни професор Факултета за физичку хемију у 
Београду, ужа научна област: Атомистика; 

3. Др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физичка хемија. 

 
 

         XI 
 

На основу захтева Института за физику Факултета бр. 02-340/2 од 
20.04.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
   

XI-1. Бира се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Моделовање простирања светлости кроз вишемодна оптичка влакна са 
степенастим индексом преламања применом једначине протока снаге" кандидата 
Бранка Дрљаче, у следећем саставу: 



1. Др Дејан Гвоздић, редовни професор, Електротехничког факултета у 
Београду, ужа научна област: Физичка електроника и оптичке комуникације; 

2. Др Петар Матавуљ, ванредни професор Електротехничког факултета у 
Београду, ужа научна област: Физичка електроника и оптоелектроника; 

3. Др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Субатомска физика; 

 
 

  XII 
На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за биологију и 

екологију,  бр. 04-340/8 од 21.04.2011. године  Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, у саставу: др Соња Дулетић-Лаушевић, ванредни професор Биолошког  
факултета  у Београду , ужа научна област: Морфологија, систематика и 
филогенија биљака  и др Драгана Павловић-Муратспахић, доцент, ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу и одобрава да се  рукопис практикума " Практикум из 
Морфологије биљака" аутора др Мaрине Топузовић, проследи у даљу процедуру 
ради штампања практикума. 
 

     XIII 
 

У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Драгослав Никезић, проф. др Аца Марковић, проф. др Срећко 
Трифуновић, проф. др Љиљана Чомић, проф. др Владимир Ристић, проф. др 
Мирослав Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Драгић Банковић, 
проф. др Иван Живић, проф. др Бранислав Поповић и Небојша Ђусић, дипл. прав. 
Након ове дискусије а, на предлог Декана Факултета ,Наставно-научно веће је са 20 
гласова "ЗА"  и 3 гласа "ПРОТИВ" донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIII-1.  Задужује се да Институт за биологију и екологију Природно-
математичког факултета по хитном поступку одреди наставнике који ће бити 
ангажовани на свим наставним предметима усвојених студијских наставних 
планова на магистарским студијама у Институту за биологију и екологију 
Факултета од стране Универзитета у Крагујевцу.  

 
    
 
 
 



        XIV 
 

На основу захтева Универзитета Едуконс бр. 01-340/4 од 21.04.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 

                                                              О д л у к у 
 

 XIV-1. Даје се сагласност, др Борису Фуртули, доценту на Институту за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу за рад до 1/3 пуног радног 
времена на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици из предмета 
Физичка хемија на студијском програму основних академских студија , за школску 
2011/2012. са фондом од 2 часа на годишњем нивоу.  
 

                             XV 
 

На основу захтева проф. др Драгослава Никезића, бр. 02-340/15 од 
27.04.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

            О д л у к у 
 

 XV-1. Одобрава се проф. др Драгославу Никезићу, редовном професору у 
Институту за физику Факултета, плаћено одсуство у периоду од 16.-17. 05. 2011. 
године ради одласка на научну конференцију у Вестпрему у Мађарској. 
 

На основу захтева Јелене Ђурђевић бр. 03-340/12 од 21.04.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

           О д л у к у 
 

 XV-2. Одобрава се Јелени Ђурђевић, асистенту у Институту за хемију 
Факултета, одлазак на научну конференцију"The 2011 World Congress of WATOC 
(World Association of Theoretical and Computational Chemists) kojа ће се одржати  у 
периоду од 17.07.2011.-22. 07. 2011. године у Сантиагу де Компостела (Santiago de 
Compostela) у Шпанији. 
 

   XVI 
 

 Под тачком разно није било никакве дискусије. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 24 минута. 
 
 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 



 
 
 


