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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 180 
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К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са  XXIX  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 26.02.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 26 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др 
Милош Ивановић, доц. др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана 
Крстић, проф.др Светлана Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф.др Александар 
Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф. др Бранислав 
Поповић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав 
Савовић, проф.др Снежана Станић, др Олгица Стефановић, проф.др Слободан Сукдолак, 
проф. др Јелица Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др 
Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Mирољуб Дугић,  мр Марковић Владимир и проф. др Бранка Огњановић  
дошли су на седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа 
био 29.    

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
управник института за биологију и екологију проф. др Снежана Симић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, 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 хемију. 
3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију и 

Институту за физику.    
4. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 
5. Покретање поступка за избор сарадника у истраживачко звање истраживач 

сарадник у Институту за хемију. 



6. Доношење одлука о избору истраживача приправника у Институту за физику и 
Институту за хемију. 

7. Разматрање извештаја комисијa за оцену и одбрану докторских дисертација у 
Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 

8. Разматрање извештаја о раду проф. др Ивана Гутмана за 2013. годину. 
9. Поверавање наставе у Институту за хемију. 
10. Преиначење одлуке ННВ-а. 
11. Захтеви наставника и сарадника.   
12. Разно. 

 
 

I 
  

Записник     под   бројем  120   са   XXVIII седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 12.02.2014. године, једногласно је усвојен. 
 
 

        II 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета, 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 Катарина 
Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Беграду,  ужа научна 
област Неорганска хемија, као и дописа Универзитета бр.01-15/43 од 20.02.2014. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Снежана Рајковић, доцент, изабере у 
звање ванредни професор за ужу научну област  Неорганска хемија у Институту за 
хемију, 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 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета, у саставу: др Слободан Сукдолак, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија; др Влатка Вајс, научни саветник Центра за хемију ИХТМ Универзитета у 
Београду, ужа научна област Хемија; др Веле Тешевић, ванредни професор Хемијског 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Органска хемија, Хемија 



природних производа; др Данијела Костић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Органска хемија и Биохемија, као и 
дописа Универзитета бр.01-15/44 од 20.02.2014. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Ненад Вуковић, асистент, изабере у 
звање доцент  за ужу научну област  Биохемија у Институту за хемију, на пет година. 

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

 
 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета, у саставу: др Светлана Марковић, редовни професор 
Природно–математичког факултета  Универзитета у  Крагујевцу,  ужа научна област 
Физичка хемија; др Јелена Радић–Перић, редовни професор   Факултета за физичку хемију 
Универзитета у Београду, ужа научна област Атомистика;  др Славко Раденковић, доцент  
Природно–математичког факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област 
Физичка хемија,  као и дописа Универзитета бр.01-15/39 од 20.02.2014. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Борис Фуртула, доцент, изабере у звање 
доцент са 20% пуног радног времена,  за ужу научну област  Физичка хемија у 
Институту за хемију, на пет година. 

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

 
 

 
На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета, у саставу: др Лука Ч. Поповић, научни саветник 
Астрономске опсерваторије у Београду, ужа научна област Астрофизика; др Предраг 
Јовановић, виши научни сарадник  Астрономске опсерваторије у Београду, ужа научна 
област Астрофизика; др Драгана Илић, доцент Математичког факултета Универзитета у 
Београду,  ужа научна област Астрофизика, као и дописа Универзитета бр.01-15/45 од 
20.02.2014. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
 

О д л у к у 

III-3. Утврђује се предлог одлуке да се др Саша Симић, асистент, изабере у звање 
доцент  за ужу научну област Електродинамика, Физика плазме и Астрофизика у 
Институту за физику, на пет година. 



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

 
 

IV 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског колегијума 
бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Снежана Станић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др 
Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; 
др Мирјана Михаиловић, научни саветник Институтa за биолошка истраживања ''Синиша 
Станковић'' Универзитетa у  Београду, ужа научна област Молекуларна биологија, као и 
сагласности Института за хемију бр. 04-180/3  од 20.02.2014. године, Наставно- научно 
веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-1.  Прихвата се  Извештај стручне  комисије  Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу са предлогом за избор Сање Матић, истраживача-сарадника, у звање 
истраживача-сарадника за научну област Биологија у  Институту  за биологију  и   
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на 
сајту Факултета. 

 
 

V 
 

На захтев Института за хемију, бр. 03-180/4 од 21.02.2014. године, Наставно- 
научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор Дарка П. Ашанина, истраживача-сарадника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Дарка П. Ашанина, у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија;  

2. др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија;  

3. др Душанка Д. Радановић, виши научни сарадник Института за хемију, 
технологију и металургију, Београд, ужа научна област: Неорганска хемија. 



VI 
 

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 у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ментор, ужа научна област Радијациона 
физика; др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ужа 
научна област Радијациона физика; др Владе Урошевић, ванредни професор Факултета 
техничких наука у Чачку, ужа научна област  Информатика и радијациона физика, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад бр. 29/11 од 24.02.2014. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-1.  Зоран Јовановић,специјалиста физичких наука,  бира се у истраживачко  
звање истраживач-приправник  за научну област Физика у Институту за физику, 
на три године. 
 

 
 

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 у саставу: др Слободан Сукдолак,  редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија; др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета 
у  Београду, ужа научна област Биохемија; др Милан Младеновић, научни сарадник 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за 
наставу и научни рад бр. 29/10 од 24.02.2014. године,  Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-2. Татјана Бороја, мастер биохемичар, бира се у истраживачко  звање 
истраживач-приправник за научну област Хемија у Институту за хемију, на три године. 

  
VII 

 
На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за  

Биологију и екологију  Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.04-180/2 од 
20.02.2014. године у саставу: др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија; др Јелица Стојановић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Биохемија; др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета Медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Фармацеутска анализа, као и 
сагласности Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 



О д л у к у 
 

VII-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Биохемијске 
карактеристике изабраних врста гљива у функцији биодеградације детерџента“   
кандидата мр Виолете Јаковљевић.  

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 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за  
хемију  Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.03-180/5 од 21.02.2014. године 
у саставу: др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор (ментор) Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Тибор Ј. 
Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна 
област Неорганска хемија; др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија; др Гордана П. Радић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Хемија; др Марија Миловановић, доцент Факултета 
медицинских наука Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија и 
имунологија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-2.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом "Синтеза, 
карактерисање и потенцијална биолошка активност комплекса платинa(IV) и 
паладијум(II) јона са дериватима етилендиамин-N,N'-ди-(S,S)-(2,2'-дибензил)ацетато 
лиганда“   кандидата мр Дејанe Димитријевић. 

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 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за  
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.03-180/6 од 21.02.2014. године 
у саставу: др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија (ментор); др 



Тибор Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Неорганска хемија; др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија; 
др Зоран Д. Матовић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Миорад М. Васојевић, доцент  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Настава хемије, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће 
је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-3.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Синтеза, 
карактерисање и потенцијална антимикробна активност комплекса неких 
прелазних метала са лигандима едда-типа“  кандидата мр Драгослава Илића. 

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. 

 
 

VIII 

На основу захтева проф.др Ивана Гутмана бр. 03-40/6 од 09.01.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-1 . Прихвата се Извештај о раду за 2013. годину  др Ивана Гутмана, професора 

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

IX 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр.05-180/8 од 
25.02.2014. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
Преиначава се одлука ННВ-а бр. 100/XIII-2 од 29.01.2014. године, тако да гласи:  

„Михаило Обреновић,  студент  мастер  академских  студија информатике, бира се 
у  звање сарадника у настави са 30% пуног радног времена, за ужу научну област 
Програмирање, на годину дана“. 
 



    X 
 

На основу захтева Института за хемију бр.03-180/7 од 24.02.2014. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

X-1. Поверава се настава за школску 2013/14. годину из предмета  Хемија природних 
производа (3+3, VI семестар)  доц. др Милану Младеновићу, а из предмета Међународне 
норме стандардизације и акредитације (2+2, VIII семестар) доц. др Верици Јевтић. 

XI  
 

На основу захтева Универзитета ЕДУКОНС из Сремске Каменице бр.01-180/1  од 
20.02.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Даје се сагласност др Борису Фуртули, доценту  у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за рад у допунском радном односу до 1/3 
пуног радног времена на Факултету заштите животне средине Универзитета Едуконс у 
Сремској Каменици, за извођење наставе из предмета Физичка хемија  на основним 
академским студијама, са фондом од 2 часа недељно,  за школску 2013/14. годину.  
 

XII 
Под тачком разно, проф. др Марина Топузовић, продекан за наставу и научни рад 

Факултета, обавестила је чланове Наставно-научног већа да је свим члановима Наставно-
научног већа послат путем електронске поште Извештај о раду Факултета за 2013. годину, 
као и то да свако може упутити евентуалне примедбе и допуне. Проф. др Зоран Матовић, 
истакао је да је са проф. др Срећко Трифуновићем обишао низ Институција у Београду, а у 
вези са оснивањем Иновационог центра на Факултету. 

 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 20 мунута. 

 
 

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

 
 
 


