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З А П И С Н И К 
 

са  XLVI  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 24.12.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовала су  27 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош 
Ђуран, проф. др Иван Живић,  проф. др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. 
др Драгана Крстић, проф.др Светлана Марковић, др Ана Митровски-Богдановић, проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. др 
Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев,  
проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, 
проф. др Снежана Симић, проф. др Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др 
Слободан Сукдолак, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступио и проф. др Бранислав Поповић, тако 
да је укупан број присутних чланова на седници наставно-научног већа био 28 .   

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

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан Факултета, проф.др 
Драгослав Никезић. 

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање предлога за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију. 
3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент у Институту за биологију 

и екологију. 
4. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за биологију 

и екологију. 
5. Покретање поступка за избор научног сарадника  у Институту за биологију и 

екологију. 
6. Доношење одлуке о избору асистената са 50% пуног радног времена у Институту 

за математику и информатику. 



7. Разматрање извештаја комисије о избору асистента у Институту за биологију и 
екологију. 

8. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистент у Институту за хемију. 
9. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за физику. 
10. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 
11. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за хемију. 
12. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача приправника у Институту за 

биологију и екологију и Институту за хемију. 
13. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за оцену и одбрану 

докторскe дисертацијe у Институту за биологију и екологију. 
14. Одређивање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 

у Институту за хемију. 
15. Разматрање извештаја комисија за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости теме докторских дисертација у Институту за хемију и Институту за 
физику. 

16. Предлог редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics за период 2015-2017. 
годинa. 

17. Захтеви упућени ННВ-у. 
18. Разно. 

 
 
I 
 

Записник     под   бројем  1210  са   XLV седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 10.12.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана  93  Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно -
математичког факултета у саставу: др Драгана Рајковић, редовни професор 
Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Зоологија; др 
Иво Караман, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Новом Саду, ужа научна област Зоологија; др Владица Симић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Александар Остојић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и дописа Универзитета 
бр. 01-15/186 од 22.12.2014. године,  Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-1. Утврђује се предлог одлуке да се  др Мирјана Стојановић Петровић, 
доцент, изабере у звање ванредни професор за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију, на пет 
година. 



Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

III 
 

На основу члана  93 Статута Факултета и извештаја стручне комисије Природно -
математичког факултета у саставу: др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија животиња; др Љубиша Станисављевић, ванредни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија животиња; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине;  др Бела Блесић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Зоологија,  као и 
дописа Универзитета бр.01-15/187 од 22.12.2014. године,  Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се  др Ана Митровски Богдановић изабере у 
звање доцент за ужу научну област Зоологија у Институту за биологију и екологију, на 
пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

IV 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Мирјана Петровић Стојановић, доцент професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Пешић, доцент  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Драгана Рајковић, редовни 
професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду,  ужа научна област 
Зоологија, као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 
наставу и научни рад, бр. 29/49  од 15.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

Одлуку 
 

IV-1.  Утврђује  се предлог   одлуке да се  др Тања Тракић изабере у   звање  
научни сарадник, за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, на 
пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете,  науке и технолошког развоја на 
даљи поступак. 

 



V 

 
На  захтев Института  за биологију и екологију бр. 04-1310/13 од 18.12.2014. 

године, а на  основу  члана 102 Статута  Факултета,  Наставно- научно  веће  Факултета  
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор др Милене Млaдeновић 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 др Милене Млaдeновић 
у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Физиологија животиња и 
човека и  молекуларна биологија; 

2. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Физиологија животиња и 
човека и  молекуларна биологија; 

3. др Милица Пешић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област Биологија, ужа 
научна област: Молекуларна неуробиологија и молекуларна онкологија. 

 
 

VI 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару научна област Математика; др Бобан Стојановић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад,бр. 
29/47 од  од 15.12.2104. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 

VI-1. Михаило Обреновић  се бира у звање  асистент са 50% пуног радног 
времена, за научну област  Програмирање, у Институту за математику и информатику, на 
три године 

 

 

 



 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу:  др Драгић Банковић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Владимир Цвјетковић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Информатика у физици; др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске комуникације, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни 
рад,бр.29/48  од 15.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-2.  Ђорђе Кречар се  бира у звање  асистент са 50% пуног радног времена, за 
научну област  Вештачка интелигенција, у Институту за математику и информатику,  на три 
године 
 
 

VII 
 

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. 04-1310/8 од 18.12.2014. године у 
саставу: др Ружица Игић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Ботаника; др Марина Топузовић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Горица Ђелић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и сагласности Института за 
биологију и екологију,  а по конкурсу расписаном дана 12.11.2014. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Снежане Бранковић, асистента, у звање асистент за 
ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија биљака у Институту за 
биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 
 

VIII 
 

На  захтев Института  за хемију бр. 03-1210/10 од 05.12.2014. године, а на  основу  
Одлуке ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и члана 96 и  97 Статута  
Факултета,  Наставно- научно  веће  Факултета  једногласно је донело следећу 

 



О д л у к у 
 

VIII-1. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку   
о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 
Физичка хемија у Институту за хемију. 

Одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Физичка хемија у Институту за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 

 
1. др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Физичка хемија; 
2. др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор Факултета за физичку 

хемију Универзитета у Београду, ужа научна област: Физичка хемија-
спектрохемија; 

3. др Славко Раденковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Физичка хемија; 

4. др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Физичка хемија. 

 
IX 

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

математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 
физика; др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Владе Урошевић, ванредни 
професор Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Примењене рачунарске науке и информатика, као и извештаја руководиоца 
техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад, бр. 29/46  од 
15.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
Одлуку 

 
IX-1.  Зоран Јовановић,  истраживач-приправник,  бира  се  у  звање истраживач- 

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

X 
 

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. 04-1310/9 од 18.12.2014. године 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  Институтa за биолошка истраживања “Синиша 



Станковић” Универзитетa у Београду, ужа научна област Биологија, као и сагласности 
Института за биологију и екологију, Наставно- научно веће Факултета  једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор  за избор Милене Раденковић, истраживача 
приправникa,  у истраживачко звање истраживач сарадник у Институту за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија и 
доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 
Факултета у трајању од 30 дана.  
 

XI 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-1310/1 од 17.12.2014. 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 Маје Ђукић, дипломираног хемичара, 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 Маје Ђукић у звање из 
става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија; 

2. др Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија; 

3. др Мирослав Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 

 
XII 

 
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. 04-1310/10 од 18.12.2014. године у саставу: др 
Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Горан Марковић, ванредни професор Агрономског факултета у 
Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биологија др Ивана Радојевић, 
научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна 
област Биологија, као и сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 
 



О д л у к у 
 

XII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Сандре Грујић, дипломираог биолога-мастерa,  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,  Одлуке  Ректорског  колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-1310/11 од 18.12.2014. године у саставу: др 
Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета  Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија;  др Олгица Стефановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,   ужа научна област 
Микробиологија; др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског факултета 
Универзитета у Крагујевцу,    ужа научна област Микробиологија, као и сагласности 
Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

XII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Катарине Младеновић, дипломираног биолога-
мастер - еколога,    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,  Одлуке  Ректорског  колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-1310/12 од 18.12.2014. године у саставу: др 
Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета  Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија;  др Олгица Стефановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,   ужа научна област 
Микробиологија; др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског факултета 
Универзитета у Крагујевцу,    ужа научна област Микробиологија, као и сагласности 
Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Мирјане Грујовић,  дипломираног биолога-мастер - 
еколога, 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,  Одлуке  Ректорског  колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-1310/2 од 17.12.2014. године у саставу: др Ненад 
Вуковић,  доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Биoхемија; др Mилан Младеновић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биoхемија; др Mирјана 
Михаиловић, научни саветник Институтa за биолошка истраживања “Синиша Станковић” 
Универзитетa у Београду, ужа научна област Молекуларна биологија, као и сагласности 
Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Милeнe Вукић, мастер хемичара, у истраживачко 
звање истраживач-приправник 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,  Одлуке  Ректорског  колегијума 

Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-1310/3 од 17.12.2014. године у саставу: др Растко Д. 
Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област  Oрганска хемија; др Зоран Ратковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област   Oрганска хемија; 
др Нико С. Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област  Oрганскa хемија; др Иван С. Дамљановић, 
научни сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Oрганска  хемија, као и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу са предлогом за избор Aлександре Г. Минић, мастер хемичара, у 
истраживачко звање истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у 
трајању од 30 дана. 
 

 
 
 
 



XIII 
 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије  Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу:, др 
Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 
биологија, ментор; др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; др 
Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ у Београду, ужа научна област: Физиологија, као и дописа Универзитета 
бр.01-15/184 од 22.12.2014. године и извештаја руководиоца техничко-информатичке 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/50 од 23.12.2014. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

XIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Ефекти кверцетина и 
епикатехина на оксидативно-антиоксидативни статус пацова третираних бакар(II )-јоном“, 
кандидата Јелене Младеновић и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на 
увид јавности није било никаквих примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 
став 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности.    

 
XIV 

 
На основу члана 51 став 1 Статута Факултета и захтева Института за хемију бр. 03-

1310/5 од 17.12.2014. 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: „Синтеза, карактеризација и испитивање механизма супституционих 
реакција рутенијум(II) комплекса“  кандидата  Ане Рилак Симовић, у следећем саставу 

 
1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија;  
2. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија;  
3. др Живослав Љ. Тешић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија 
4. др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија;  
 



 
XV 

 
На основу члана 48 став 5, 6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-1310/4 од 
17.12.2014. године у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 
др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Физичка хемија; др Јасмина Димитрић-
Марковић, редовни професор Факултета за физичку  хемију Универзитета у Београду, ужа 
научна област: Физичка хемија-спектрохемија; др Maрина Рвовић, научни сарадник  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Хемија, као 
и сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 
донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Експериментално 
и теоријско испитивање механизма настајања  фенилселено-етара из неких терпенских 
алкохола“  за израду докторске дисертације кандидата Ненада Јанковића. 

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

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. 

 
 
На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-1310/6 од 
17.12.2014. године у саставу: др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др 
Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика;др Оливера Цирај-Бјелац,  ванредни 
професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Нуклеарна 
техника, као и сагласности Института за физику, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Примена 
MCNP5/X софтвера и воксел фантома за рачунање доза јонизујућих зрачења у органима 
човечјег тела“   за израду докторске дисертације кандидата Зорана Јовановића. 

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



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. 

 
. 

XVI 
У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој је учествовала: проф. 

др Мирослава Петровић-Торгашев. Након ове дискусије а, на захтев Инститта за матемаку 
и информатку бр.05-1310/16   од 23.12.2014. године, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

1. XI-1. Прихвата се списак чланова уредништва часописа Kragujevac Journal of 
Mathematics за период 2015-2017. година и то: 

1. Главни и одговорни уредник (Editor-in-Chief): Марија Станић, Крагујевац, Србија 

2. Придружени едитори (Аssociate Еditors):  

• Ђорђе Баралић, Београд, Србија 
• Бојана Боровићанин, Крагујевац, Србија 
• Јелена Игњатовић, Ниш, Србија 
• Небојша Икодиновић, Београд, Србија 
• Бошко Јовановић, Београд, Србија 
• Ђорђе Кртинић, Београд, Србија 
• Маријан Марковић, Подгорица, Црна Гора 
• Марко Петковић, Ниш, Србија 
• Мирослава Петровић-Торгашев, Крагујевац, Србија 
• Драган Стевановић, Београд, Србија 

 
3. Чланови редакције (Editorial Board) 

• Драгић Банковић, Крагујевац, Србија 
• Richard A. Brualdi, Madison, Wiskonsin, USA 
• Bang-Yen Chen, Michigan, USA 
• Ronald Cools, Leuven, Belgium 
• Мирослав Ћирић, Ниш, Србија 
• Sever Dragomir, Victoria, Australia 
• Владимир Драговић, Београд, Србија 
• Paul Embrechts, Zurich, Switzerland 
• Иван Гутман, Крагујевац, Србија 
• Mircea Ivan, Cluj-Napoca, Romania 
• Sandi Klavzar, Ljubljana, Slovenia 
• Giuseppe Mastroianni, Potenza, Italy 
• Миодраг Матељевић, Београд, Србија 
• Градимир Миловановић, Београд, Србија 



• Sotirios Notaris, Athens, Greece 
• Стеван Пипиповић, Нови Сад, Србија 
• Juan Rada, Medellin, Colombia 
• Lothar Reichel, Kent (OH), USA 
• Миодраг Спалевић, Београд, Србија 
• Kostadin Trenčevski, Skopje, Мacedonia 
• Boban Veličković, Paris, France 
• Leopold Verstraelen, Leuven, Belgium 

 
4. Секретар (Secretary): Татјана Алексић Ламперт, Крагујевац, Србија 
 

 
XVII 

 
На захтев  Институтa за физику бр. 02-10/388 од 22.12.2014. године, Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 
XVII-1. Прихвата се иницијатива да 2015. године ПМФ у Крагујевцу буде 

суорганизатор 
међународне научне конференције: „Serbian Conference on Spectral Line Shapes in 
Astrophysics“. 

 
 
 

             XVIII 
 
У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 
 

З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  
 
  Далиборка Јовановић                    Проф. др Драгослав Никезић 

 
 
 

 
 
 
 


