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З А П И С Н И К 
 

са  XLIII  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 12.11.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовалo je  28 чланoва 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, доц. др Милош Ивановић,  проф.др Драгица Кнежевић, доц. 
др Драгана Крстић, мр Владимир Марковић, проф.др Светлана Марковић, др Ана 
Митровски-Богдановић, проф. др Драгослав Никезић, 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, 
проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др 
Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници су приступили и доц. др Милан Јоксовић, проф. др 
Бранка Огњановић и проф. др Александар Остојић тако да је укупан број присутних 
чланова на седници Наставно-научног већа био 31 .   

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: 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. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 
3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију. 
4. Утврђивање предлога одлуке о избору у научно звање научни сарадник у 

Институту  за биологију и екологију. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 



6. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за биологију и 
екологију.   

7. Разматрање извештаја за избор истраживача сарадника у Институту за физику. 
8. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију.  
9. Покретање поступака за избор у звање истраживач приправник у Институту за 

хемију и Институту за биологију и екологију. 
10. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у звање асистент са 50% пуног 

радног времена у Институту за математику и информатику. 
11. Разматрање извештаја комисијe за преглед, оцену и одбрану докторскe 

дисертацијe у  Институту за биологију и екологију.   
12. Формирање комисије за полагање диференцијалних испита у Институту за 

физику. 
13. Разматрање захтева упућених Наставно-научном већу. 
14. Разно. 

 
I 
 

Записник     под   бројем  1010  са   XLII седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 29.10.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 04-1110/7  од   10.11.2014.године, 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 сагласности 
Института за биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 15.10.2014. године у 
листу „Послови“, 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 Мирјане Стојановић Петровић, доцента у звање 
ванредни професор за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине 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 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 04-1110/8   од 10.11.2014.године 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 
сагласности Института за биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 
01.10.2014. године у листу „Послови“, 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 Ане Митровски Богдановић у звање доцент за ужу 
научну област Зоологија у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 

 
IV 

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

математичког факултета 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, у 
пензији, ужа научна област Биохемија, председник комисије; др Недељко Манојловић, 
ванредни професор Факултета Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област  Фармацеутска анализа; др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија, 
као и извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и 
научни рад, бр.29/36  од 03.11.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу   

О д л у к у 
 

IV-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Виолетa Јаковљевић 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. 

 
 



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 Александар Остојић, 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, научна област 
Биологија, ужа научна област  Хидроекологија, као и извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу и научни рад, бр.29/37  од 03.11.0214. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу    

 
О д л у к у 

 
IV-2.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Ана Петровић 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. 
 
 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета 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 – председник комисије; др Мирјана Михаиловић, научни саветник Институтa за 
биолошка истраживања ''Синиша Станковић'' Универзитетa у  Београду, ужа научна 
област Молекуларна биологија, др Милан Младеновић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као и извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад, бр. 
29/37  од 03.11.0214. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу  

О д л у к у 
 

IV-3.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Сања Матић 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 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. 04-1110/9 од 10.11.2014. године у саставу:  др 
Мирјана Петровић Стојановић, доцент  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 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 др Тање Тракић у научно звање  научни 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 Андраш Штајн, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Физиологија 
животиња; др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; 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, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад, бр. 2939 од 03.11.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу   

О д л у к у 
 

VI-1. др Милена Ћурчић, истраживач-сарадник, бира се у звање  истраживач-
сарадник за научну област Биологија, на три године. 
 

VII 
 

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. 02-1110/17 од 12.11.2014. године 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 сагласности Института за физику,  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 Зорана Јовановића у звање истраживач-сарадник, 



за научну област Физика и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са 
циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 

VIII  
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1110/12 од 10.11.2014. године, 
а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Марка Живановића, истраживача сарадника  
у истраживачко звање истраживач сарадник у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 

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

 
1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 
биологија; 

2. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција 

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

4. др Татјана Љ. Митровић, редовни професор Департманa за биологију и екологију, 
ПМФ-a Универзитетa у Нишу, ужа научна област: Биотехнологија. 

 
 

IX  
 

На захтев Института за хемију  бр. 03-1110/1 од 05.11.2014. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

IX-1. Покреће се поступак за избор Милана Милутиновића, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

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

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 
2. др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 



3. др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 
област: Хемија. 

 
 

На захтев Института за хемију  бр. 03-1110/2 од 05.11.2014. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

IX-2. Покреће се поступак за избор Јелене М. Тошовић, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

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

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија; 
2. др Јасна 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. 
 

 
 

На захтев Института за хемију  бр. 03-1110/3 од 05.11.2014. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

IX-3. Покреће се поступак за избор Наде Д. Савић, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Наде Д. Савић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 
2. др Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета  Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 
3. др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 
 

 
На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1110/11 од 10.11.2014. године, 

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



О д л у к у 
 

IX-4. Покреће се поступак за избор Сузане Лековић  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  Сузане Лековић у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област област: Биохемија;  
2. др Десимир Кнежевић, редовни професор Пољопривреднoг факултетa у Лешку 

Универзитетa у Приштини, ужа област: Оплемењивање биљака и семенарство;   
3. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитетa у 

Крагујевцу, ужа област: Биохемија. 
 

 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1110/14 од 10.11.2014. године, 
а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

IX-5. Покреће се поступак за избор Стефана Марковића  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  Стефана Марковића у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област област: Биохемија;  
2. др Десимир Кнежевић, редовни професор Пољопривреднoг факултетa у Лешку 

Универзитетa у Приштини, ужа научна област: Оплемењивање биљака и 
семенарство;   

3. др Ненад Вуковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитетa у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија. 

 
 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1110/13 од 10.11.2014. године, 
а на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно 
је донело следећу 
 
 
 
 
 



О д л у к у 
 

IX-6. Покреће се поступак за избор Марије Милошевић 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  Марије Милошевић  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;  

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

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

4.  др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања 
“Синиша Станковић”, Београд, ужа научна област: Физиологија.  

 
 

X 
 

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.  05-1110/16 од 10.11.2014.године, 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 сагласности Института за математику 
и информатику,  а по конкурсу расписаном дана 08.10.2014. године у листу „Послови“, 
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 Михаила Обреновића у звање асистент са 50 % 
радног времена за ужу научну област Програмирање у Институту за математику и 
информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 
 
 

 
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. 05-1110/15 од 10.11.2014.године, 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 сагласности Института за математику 
и информатику,   а по конкурсу расписаном дана 08.10.2014. године у листу „Послови“, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор Ђорђа Кречара  у звање асистент са 50 % радног 
времена за ужу научну област Вештачка интелигенција у Институту за математику и 
информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 
 

XI 
 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-1110/10 од 
10.11.2014. године, 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 сагласности Института за биологију и екологију,  Наставно-научно 
веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Ефекти кверцетина 
и епикатехина на оксидативно-антиоксидативни статус пацова третираних 
бакар(II)- јоном“   кандидата  Јелене М.Младеновић. 

 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. 

 
 



XII 
 У оквиру ове тачке проф. др Светислав Савовић је истакао да жели да иступи из 
чланства комисије за полагање диференцијалних испита у Институту за физику Факултета 
уз образложење да су довољна три члана комисије. Након ове дискусије а, на захтев 
Института за физику бр. 03-1110/5 од 05.11.2014. године,  Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Одређује се Комисија за полагање диференцијалних испита за кандидате који 
не задовољавају просечну оцену од минимум 8,00 током дипломских академских студија 
физике, а пријавили су се на конкурс за упис на докторске академске студије физике у 
следећем саставу: 

1. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, 

2. др Иван Живић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, 

3. др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, 

 
 

XIII 
 
На захтев Државног универзитета у Новом Пазару бр. 01-1110/6 од 

05.11.2014.године, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIII-1. Даје се сагласност др Милану Ковачевићу, ванредном професору 
Природно-математичког факултета Универтзитета у Крагујевцу, за ангажовање у 
допунском радном односу до 1/3 пуног радног времена на Државном универзитету у 
Новом Пазару и то на Депаретману за хемијско-технолошке науке за извођење наставе на 
предмету Физика, са фондом часова 3+2 и на Департману за биомедицинске науке за 
извођење наставе на предмету Физика, са фондом часова 2+2, за школску 2014/15 годину. 
 

XIV 
 У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 

Седница Наставно-научног већа  закључена је у  часова  и  минута. 
. 

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



 
 
 
 


