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З А П И С Н И К 
 

са   XIX  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 25.09.2013. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета  присуствовало је 29 чланова већа и то: 
проф. др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др 
Ненад Вуковић,  проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван 
Живић, доц. др Милан Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, мр Владимир Марковић, 
проф.др Светлана Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Владимир Пејчев, 
проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав 
Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф.др Снежана 
Станић, др Олгица Стефановић, проф.др Слободан Сукдолак, доц. др Бобан Стојановић, 
проф. др Јелица Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић 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, 
управник института за биологију и екологију проф. др Снежана Симић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, Ђорђе Петровић, председник студентског 
парламента, Марко Петровић, студент, Слободан Николић, студент, секретар Факултета 
Небојша Ђусић, дипл. правник 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 са претходне седнице. 
2. Покретање поступака за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 
3. Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник у Институту за 
хемију. 

4. Информација поводом конкурса за избор наставника у звање доцента за ужу 
научну област Биохемија. 

5. Одобравање одбрана докторских дисертација у Институту за хемију, Институту за 
биологију и екологију и Институту за математику и информатику. 

6. Разматрање извештаја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 
Институту за биологију и екологију. 

7. Одређивање чланова комисије за оцену и одбрану докторскe дисертацијe у 
Институту за биологију и екологију. 



8. Разматрање извештаја комисије о подобности кандидата и научној заснованости 
теме докторске дисертације у Институту за хемију. 

9. Утврђивање предлога комисије за оцену подобности кандидата и научне 
ѕаснованости теме докторске дисертације у Институту за хемију. 

10. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме  магистарске тезе у Институту за биологију и екологију. 

11. Одређивање комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости теме  
специјалистичког рада у Институту за биологију и екологију. 

12. Утврђивање предлога комисија за упис студената на мастер и докторске академске 
студије на Факултету. 

13. Давање сагласности за рад на другој високошколској установи.  
14. Захтеви наставника и сарадника.   
15. Захтеви студената. 
16. Разно. 

 
 

 
I 

 
 

Записник     под   бројем  670   са   XVIII седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 11.09.2013. године, једногласно је усвојен. 

 
 

II 
 
 
На захтев Института за хемију, бр. 03-720/4 од 20.09.2013. године, Наставно- 

научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-1. Покреће се поступак за избор Драгане Д. Стевановић, дипломираног 
хемичара за истраживање и развој у истраживачко звање истраживач-сарадник у 
Институту за хемију. 

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

1. др Растко Д. Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија 

2. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија 

3. др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија. 
 
 



На захтев Института за хемију, бр. 03-720/5 од 20.09.2013. године, Наставно- 
научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-2. Покреће се поступак за избор Душице Симијоновић, дипломираног хемичара 
за истраживање и развој у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за 
хемију. 

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

1. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија 

2. др Растко Д. Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија 

3. др Зоран Марковић, ванредни професор државног универзитета у Новом Пазару, 
ужа научна област: Технологија и хемија. 
 
 
 
На захтев Института за хемију, бр. 03-720/7 од 20.09.2013. године, Наставно- 

научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-3. Покреће се поступак за избор Јелене Катанић, истраживача-приправника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 

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

1. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија 

2. др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Биохемија 

3. др Радмила Глишић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биологија ћелије и ткива. 

 

 
На захтев Института за хемију, бр. 03-720/8 од 20.09.2013. године, Наставно- 

научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-4. Покреће се поступак за избор Невене Станковић, истраживача-приправника 
у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију. 



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

1. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија 

2. др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Биохемија 

3. др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института „Синиша Станковић“ у 
Београду,  научна област: Молекуларна биологија. 

 
 
 

III 
 

На захтев Института за хемију, бр. 03-720/18 од 25.09.2013. године, Наставно- 
научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-1. Покреће се поступак за избор др Владимира Михаиловића, истраживача- 
сарадника у научно звање научног сарадника за научну област Хемија. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Владимира 
Михаиловића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија 

2. др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Биохемија 

3. др Данијела Мишић, научни сарадник Института „Синиша Станковић“ у 
Београду,  Физиологија биљака. 
 

 
IV 

У оквиру ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
Небојша Ђусић, дипл.прав., проф.др Слободан Сукдолак, проф. др Драгослав Никезић, 
проф. др Растко Вукићевић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Бранислав Ранковић и 
проф. др Срећко Трифуновић. На основу дискусије Наставно-научно веће је поводом 
расписивања конкурса за избор у звање доцента за ужу научну област Биохемија донело 
следећи 

     З а к љ у ч а к 
 
Утврђује се да је рок од шест месеци за избор наставника у складу са чланом 125к 

Статута Универзитета у Крагујевцу истекао то нису испуњени услови за избор по 
наведеном конкурсу. 



С тога се предлаже надлежним органима да се поново распише конкурс за избор 
наставника у звање доцента за ужу научну област Биохемија у Институту за хемију 
Факултета. 

Овај закључак је донет већином гласова "ЗА" и једним гласом "ПРОТИВ". 
 
 

V 
 

На основу  одлуке  Стручног већа   Универзитета у  Крагујевцу бр. 01-15/181 од 
13.09.2013. године, Наставно-научно веће  Факултета једногласно  је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом „Структурне и 
електронске особине комплекса никал(II) са пентадентатним диаминотрикарбоксилатним 
лигандима“  кандидата мр Светлане Белошевић. 

 Истовремено се овлашћује декан Факултета   проф. др Драгослав  Никезић,  да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове 
одлуке. 

 
 
На  основу  одлуке Стручног  већа  Универзитета у Крагујевцу бр. 01-15/183  од 

13.09.2013. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-2. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом „Сукцесије биљних 
заједница на пожариштима планине Видлич“  кандидата мр Марије Марковић. 

 Истовремено  се  овлашћује  декан   Факултета проф. др Драгослав Никезић, да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1  ове 
одлуке. 
 
 

На основу  одлуке  Стручног  већа  Универзитета у Крагујевцу бр. 01-15/180  од 
13.09.2013. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-3. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом „Неки резултати о 
екстремним вредностима Рандићевог индекса на графовима“ кандидата мр Томице 
Дивнића.  

 Истовремено  се  овлашћује  декан  Факултета проф. др Драгослав Никезић,  да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 ове 
одлуке. 
 

 



 
VI 

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

Факултета и Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу бр. бр. 04-720/15 од 23.09.2013. године у саставу: др 
Снежана Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција, ментор; др Мирјана Михаиловић, 
научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, 
ужа научна област Молекуларна биологија; др Славица Солујић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 

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

Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Ефекат метанолског 
екстракта биљке  Cotinus coggygria Scop. на функцију генетичког материјала различитих 
експерименталних модела организама“  кандидата Сање Матић, дипломираног биолога-
еколога. 
  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 Природно-
математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-720/15 од 23.09.2013. године у саставу: др 
Владица Симић, ванредни професор  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине 
ментор; др Дубравка Черба, доцент Завода за екологију вода, Депармана за биологију  
Универзитета „Јосип Јурај Строссмајер“ у Осијеку, Република Хрватска,  ужа научна 
област Општа биологија и екологија; др Момир Пауновић, виши научни сарадник 
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду,  
научна област Биологија, ужа научна област  Хидроекологија, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 
 
 
 



О д л у к у 
 

VI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Ларве фамилије 
Chironomidae (Diptera, Insecta) слива Јужне Мораве и њихова примена у процени 
еколошког статуса текућих водених екосистема“  кандидата Ђурађа Милошевића, 
дипломираног биолога-еколога. 
  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. 

 
 

 
VII 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-720/13 од 23.09.2013. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
  

VII-1. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под  
називом „Зоогеографија, диверзитет и конзервациони статус Lumbricidae (Annelida) 
западне Србије“  кандидата Тање Милутиновић, дипломираног биолога-еколога, у 
следећем саставу: 
 

1. др Смиљка Шимић, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом 
Саду, ужа научна област Зоологија; 

2.  др Мирјана Стојановић-Петровић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, уже научне области: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине и Зоологија; 

3. др Бела Блесић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија,  

 
 
 

VIII 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института хемију  бр. 03-720/9 од 
20.09.2013. године у саставу: др Живадин Д. Бугарчић,  редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска  
хемија; др Милош Ђуран,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска  хемија; др Живослав Тешић, 



редовни професор  Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Аналитичка хемија;  др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска  хемија, 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 и одобрава предложена тема под насловом  „Испитивање кинетике и 
механизма супституционих реакција мононуклеарних и динуклеарних комплекса 
платине(II)“ за израду докторске дисертације кандидату Ениси Селимовић. 

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Живадин Д. 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. 

 
IX 

 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-720/3 од  20.09.2013. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Утврђује се предлог комисије за  оцену теме докторске дисертације под називом 
„Кинетика и механизам супституционих реакција комплекса паладијума(II) и 
рутенијума(II)“  и подобности кандидата Александра Мијатовића, истраживача-
сарадника,  у следећем саставу: 
 

1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија  (ментор) 

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

3. др Живослав 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.   

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

X 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију бр. 04-
720/14 од 23.09.2013. године у саставу: др Томка Миљановић, редовни  професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 



Методика наставе биологије; др Радмила Николић, редовни професор Учитељског 
факултета у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Педагогија, дидактика 
и методике; др Марина Топузовић, ванредни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област   Морфологија, систематика и 
филогенија биљака; др Биљана Бојовић, доцент  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област   Физиологија  биљака, Наставно-научно 
веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Упоредна анализа садржаја 
биологије у наставним програмима обавезног образовања Републике Србије, Финске и 
Енглеске“  кандидата Ане Ђокић-Остојић, дипломираног биолога. 

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

XI 
 

На захтев Института за биологију бр. 04-720/12 од 23.09.2013.године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
                                                               О д л у к у 
 

XI-1. Бира  се  комисија  за оцену  подобности  теме  под називом   „Лековите 
биљке Ђавоље Вароши“ и  кандидата  Горана  Симовића,  за  израду  
специјалистичког рада под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 
1. др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу,ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака 

2. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,ужа научна област: Морфологија, систематика и 
филогенија биљака 

3. др Милена Ђурић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку, ужа 
научна област: Физиологија биљака. 

 
 

XII 
 

На предлог Колегијума Факултета бр.   01-720/17   од 25.09.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу да формира комисије за 
спровођење конкурса за упис студената у прву годину мастер и докторских академских 



студија за школску 2013/2014. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу  
у следећем саставу: 

 
а) Комисија за упис на мастер академске студије биологије у Институту за 
биологију и екологију: 
 

1. др Снежана Симић, ванредни професор, председник комисије 
2. др Снежана Марковић, доцент 
3. др Мирјана Петровић-Стојановић, доцент 
 

б) Комисија за упис на докторске академске студије биологије у Институиту за 
биологију и екологију 
 

1. др Андраш Штајн, редовни професор 
2. др Бранислав Ранковић, редовни професор 
3. др Љиљана Чомић, редовни професор 

 
в) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије физике у 
Институту за физику: 

 
1. др Иван Живић, редовни професор, председник комисије 
2. др Драгана Крстић, доцент 
3. др Ненад Стевановић, доцент 

 
г) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије хемије у Институту 
за хемију: 
 

1. др Биљана Петровић, ванредни професор 
2. др Славко Раденковић, доцент 
3. др Љубинка Јоксовић, доцент 

 
д) Комисија за упис на мастер и докторске академске студије математике у 
Институту за математику и информатику: 
 

1. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор 
2. др Бранислав Поповић, ванредни професор 
3. др Емилија Нешовић, доцент 
 

дј) Комисија за упис на мастер академске студије информатике и докторске 
академске студије рачунарских наука  у Институту за математику и 
информатику: 
 

1. др Бобан Стојановић, доцент 
2. др Милош Ивановић, доцент 
3. др Ненад Стефановић, доцент 

 



Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

XIII 
  
На   захтев  Факултета инжењерских наука Универзитета  у  Крагујевцу   бр. 01-

720/1 од 12.09.2013. године,   а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању  и  
члана   156 Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело следећe  
 

О д л у к у 
 

XIII-1. Даје се сагласност за рад у допунском радном односу до 1/3 пуног радног 
времена  на  Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, за школску 
2013/14. годину, следећим наставницима Природно-математичког факултета у Крагујевцу: 
 

- др Мирјани Лазић, доценту у Институту за математику и информатику,  за  
извођење наставе из предмета Математика 1 иМатематика 2. 

-   др Мирјани Павловић, доценту у Институту за математику и информатику, за 
извођење наставе из предмета Математика 2 и Математика 3.  

-  др Марији Станић, ванредном професору у Институту за математику и 
информатику, за извођење наставе из предмета Математика 3.  

-   др Татјани Алексић, доценту у Институту за математику и информатику, за 
извођење наставе из предмета Математика 1 и Математика 2. 

 
XIV 

 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-720/6 од 20.09.2013. године,  

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Одобрава се др Виолети Марковић, научном сараднику, плаћено одсуство у 
периоду од 01.10.2013. године до 31.12.2013. године, због боравка на постдокторским 
студијама на Универзитету у Риму (La Spienza, Universita di Roma, Facolta di Farmacia, 
Dipartimento di Chimica e Tehnologie del Farmaco),  у оквиру Basileus програма 
стипендирања.  

 
 

 XV 
 

 На основу захтева студентског парламента Факултета бр.01-720/16 од 
24.09.2013.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
 
 
 



О д л у к у 
  

XV-1. Одобрава се свим студентима Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу полагање само једног испита у  ванредном испитном року  

( "ОКТОБАР II" ) који ће се одржати у периоду од 01.10.2013. до 04.10.2013. 
године. 

 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у     часова и     минута. 
 
 
 
З А П И С Н И Ч А Р        Д Е К А Н 
 
  Далиборка Јовановић               Проф. др Драгослав Никезић 

 
 


