
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 120 

22.02. 2012. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са LI седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 22.02.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 32  чланa већа од укупно 33 члана и то: проф. др Дејан Бојовић,  
проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, Ненад Вуковић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, мр 
Слађана Димитријевић, проф.др Мирољуб Дугић, доц. др Горица Ђелић, проф. др 
Радосав Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др 
Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Аца Марковић, проф. др Зоран 
Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 
Владимир Пејчев, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф.др Бранислав 
Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др 
Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, доц. др Марија Станић, Милан 
Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др 
Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић и проф. др Љиљана Чомић. 

 Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
секретар Факултета 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. Расписивање конкурса за избор једног доцента у Институту за хемију, 
3. Разматрање извештаја комисије о испуњености услова кандидата за стицање 
    научног звања научни сарадник у Институту за хемију,  
4. Разматрање извештаја комисије по конкурсу за избор једног доцента у 
    Институту за математику и информатику, 
5.  Избор у звање два истраживача-приправника у Институту за хемију,  
6.  Разматрање извештаја комисије за избор једног кандидата у звање 
     истраживач-приправник у Институту за хемију, 

   7.  Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације 
        у Институту за биологију и екологију, 

8.   Одређивање комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације у 
      Институту за физику, 



9.   Разматрање извештаја комисије за оцену подобности теме и кандидата за 
      израду докторске дисертације у Институту за математику и информатику, 
10. Одређивање комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду 
      докторске дисертације у Институту за хемију, 
11. Захтеви наставника и сарадника, 
12. Захтеви других институција, 
13. Разно.  
 

     I 
 

Записник под бројем 120 са L седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 22.02.2012. године, једногласно је усвојен. 

 
            II 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-120/5 од 09.02.2012. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следеће 

 
О д л у к е 

 
 II-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 

одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Неорганска хемија. 

 II-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Неорганска хемија , у 
Институту за хемију Факултета, у следећем саставу: 

1. Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

2. Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

3. Др Снежана Зарић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа 
научна област: Неорганска хемија. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-120/6 од 09.02.2012. године у саставу: Др 
Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Неорганска хемија, др Тибор Сабо, редовни професор, Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија и др Биљана Петровић , доцент 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 



О д л у к у 
III-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Верице Глођовић, асистента у 
звање научни сарадник, за научну област - Хемија у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља Универзитету у 
Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у трајању од 30 дана. 
 

IV 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Аца Марковић, доц. др Марија Станић и проф. др Бранислав Поповић. 
Након ове дискусије а, на основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Стеван Пилиповић, академик, 
редовни професор, ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Функционална 
анализа, геометрија и топологија; др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама, др Марија 
Станић , доцент, ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама, као и сагласности Института за математику и информатику бр. 05-
120/8 од 20.02.2012.године, а по конкурсу расписаном дана 04.01.2012. године у 
листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
 

IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Сузане Симић,  у звање доцента 
за ужу научну област Математичка анализа са применама  у Институту за 
математику и информатику Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 

V 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1842/3 од 30.01.2012. 

године, а  заведено под бројем 01-15/31 од 01.02.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Зорка Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Аналитичка хемија, др Радмила Џудовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Аналитичка хемија и  др Љиљана Јакшић, редовни професор 
Рударско-геолошког факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 V-1. Јелена Степановић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-приправник, за ужу научну област Аналитичка хемија, у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 
 



На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1841/3 од 30.01.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/31 од 01.02.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа 
научна област: Неорганска хемија, др Тибор Сабо, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија и  др Миорад Васојевић, доцент 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Настава хемије, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 V-2. Данијела Стојковић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-приправник, за ужу научну област Неорганска хемија, у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 
 

       VI 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-120/7 од 09.02.2012. године у саставу: Др 
Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Биохемија, др Јелица Стојановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Биохемија и  др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института 
за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Молекуларна биологија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
    О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Станковић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Биохемија у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на 
Универзитетском сајту у трајању од 30 дана. 

 
      VII 
На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 

Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 04-120/11 од 
20.02.2012. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Микробиологија, Др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Биологија микроорганизама и Др 
Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија биљака, 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 
"Ефекат биљних екстраката на раст изабраних врста бактерија и њихово 
синергистичко деловање са антибиотицима in vitro" кандидата  Олгице 
Стефановић.  

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 Института за физику Факултета бр. 02-120/1 од 
08.02.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

VIII-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Симулација ефекта "посматрача" изазваног алфа зрачењем у 
бифуркационој структури трахео бронхијалног стабла човека" кандидата 
Бранкице Јовановић, у следећем саставу: 

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

2. Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор, ПМФ-а и 
Медицинског факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и 
еволуција; 

3. Др Владе Урошевић, ванредни професор Техничког факултета у Чачку, ужа 
научна област: Примењене рачунарске науке и информатика; 

4. Др Владимир Удовичић, научни сарадник Института за физику у Београду, 
ужа научна област: Радиоекологија и 

5. Др Драгана Крстић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика. 

 
IX 

 На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 
информатику бр. 05-120/9 од 20.02.2012. године Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу у саставу: Др  Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског 
факултета у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство, Др Дејан 
Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама, Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применама ,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 "Оцене грешака 
квадратурних формула Гаусовог типа за аналитичке функције" за израду докторске 
дисертације кандидату Александру Пејчеву. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Миодраг Спалевић. 

 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. 03-120/4 од 09.02.2012. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

X-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Испитивање механизама нуклеофилних супституционих реакција комплекса злата 
(III)" и кандидата Ане Ђековић, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

2. Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

3. Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија и 

4. Др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа 
научна област: Хемија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

XI 
 

   На основу захтева проф. др Mилана Ковачевић, бр. 02-120/2 од 08.02.2012. 
године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 XI-1. Одобрава се, проф. др  Милану Ковачевићу, доценту у Институту за 
физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ангажовање за рад до 1/3 
пуног радног времена на Медицинском факултету у Фочи у летњем семестру 



2011/2012. години из предмета Биофизика са фондом од два часа предавања 
седмично, односно укупно 30 у току семестра. 

XII 
 На основу захтева Института за физику бр. 02-120/3 од 08.02.2012. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело  
 
 

     О д л у к у 
 

 XII-1. Одобрава се поверавање наставе др Данку Милашиновићу, доценту 
на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, из предмета Образовни 
софтвер 1, коју похађају студенти четврте године физике на Природно-
математичком факултету у Крагујевцу. 
 
 

          XIII 
 У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: доц. др 
Марија Станић и проф. др Драгослав Никезић, која се тиче динамике израде 
Записника и Одлука са Наставно-научног већа Факултета. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 17 минута. 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 


