
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 520 

04. 07. 2012. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са LXX седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 04.07.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 24 чланова већа од укупно 33 члана и то: проф.др Зорица 
Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др 
Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, Доц.др Горица Ђелић, проф. др Милош 
Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, 
проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф. др Владимир Пејчев, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев,  проф. др 
Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, доц. др Снежана Симић, Милан 
Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др 
Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Љиљана Павловић и проф. др Владимир Ристић, дошли су на 
седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 
26.  

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 са предходне седнице, 
2. Утврђивање предлога комисије за избор једног доцента за ужу научну 
    област Физичка хемија у Институту за хемију, 
3. Разматрање извештаја комисије за избор једног доцента за ужу научну област 
    Атомска, молекуларна и оптичка физика у Институту за физику, 

   4. Одређивање комисије за избор два доцента у Институту за хемију, 
5. Разматрање извештаја комисија за избор два истраживача-сарадника у  
    Институту за хемију,  
6. Разматрање извештаја комисије за избор једног истраживача-приправника за 
    научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 

   7.  Утврђивање извештаја комисије за оцену урађене докторске дисертације у 
        Институту за хемију, 

8.  Разматрање извештаја комисије за оцену урађене докторске дисертације у 



      Институту за хемију, 
9.  Разматрање извештаја комисије о подобности теме и кандидата за израду 
     докторске дисертације у Институту за физику, 
10.Захтеви наставника и сарадника, 
11.Разно. 

I 
Записник под бројем 440 са LIX седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 20.06.2012. године, једногласно је усвојен. 
 

                   II 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Иван Гутман, редовни професор, 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија; др Јелена Радић-Перић, 
редовни професор Факултета за физичку хемију у Београду, ужа научна област: 
Атомистика и др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Физичка хемија, дописа Универзитета бр.238/5 од 21.06.2012. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
II-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Славко Раденковић, асистент, 

изабере у звање доцента 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. 

 
     III 
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 Владимир Ристић, редовни професор ПМФ-а 
у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекуларна и оптичка физика, др 
Валериј Бочварски, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Атомска, молекуларна и оптичка физика, др Душан Јовановић, научни саветник 
Института за физику у Београду, ужа научна област: Физика плазме и нелинеарна 
оптика, др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Радијациона физика, као и сагласности Института за физику бр. 02-520/3 од 
28.06.2012.године, а по конкурсу расписаном дана 06.06.2012. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета 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 Милана Ковачевића,  у звање 
доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна и оптичка физика  у 
Институту за физику Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 



IV 
  На захтев Института за хемију  бр. 03-520/9 од 28.06.2012. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следеће 
 

О д л у к е 
 

 IV-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 Аналитичка хемија. 

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

1. Др Радмила Џудовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Аналитичка хемија; 

2. Др Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу ужа научна 
област: Аналитичка хемија; 

3. Др Снежана Николић-Мандић, ванредни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

 
На захтев Института за хемију  бр. 03-520/8 од 28.06.2012. године, Наставно-

научно веће је једногласно донело следеће 
 

О д л у к е 
 

 IV-3. 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. 

 IV-4. 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 Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

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

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

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

 
      V 
 На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-520/7 од 28.06.2012. године у саставу: др 
Живадин Бугарчић, 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 Милош Ђуран, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, као и 
сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

       V-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Мирјане Ђуровић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 
 
 
  На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-520/7 од 28.06.2012. године у саставу: др 
Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија ; др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија и др Душанка Радановић, виши научни сарадник 
Института за хемију и технологију и металургију у Београду, ужа научна област: 
Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       V-2.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Иване Станојевић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 
      VI 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-520/11 од 03.07.2012. године у саставу: 
Др Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Владица Симић, 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине и  др Ивана Живић, доцент Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
биљака, 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 Милице Марковић, дипломираног 
биолога у звање истраживач-приправник, за научну област – Биологија у 
Институту за биологију и екологију 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 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију бр. бр. 03-320/2 од 17.04.2012. године у саставу: Др Милош 
Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија, Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија,  Др Катарина Анђелковић, редовни професор 
Хемијског факултета  у Београду, ужа научна област: Неорганска хемија, Др 
Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија и дописа Универзитета бр. 01-15/170 од 27.06.2012. године, 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 о оцени докторске дисертације под насловом " Хидролиза 
пептида који садрже L-метионин и L-хистидин помоћу различитих комплекса 
паладијума (II)  и платине ( II)" кандидата мр Марије Живковић 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. 

 

  VIII 

На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију Факултета бр. 03-
520/10 од 28.06.2012. године у саставу: Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-
а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, Др Живадин Бугарчић, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија,  Др 
Катарина Анђелковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а 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 за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Синтеза и карактеризација комплекса злата" кандидата  Биљане Глишић.  

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. 
 
      IX 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за физику бр. 02-520/1 од 
28.06.2012. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др  
Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика, Др Оливера Цирај-Бјелац, виши научни сарадник Институт за 
нуклеарне науке Винча, доцент, Електротехничког факултета у Београду, ужа 
научна област: Нуклеарна техника и Др Светислав Савовић, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска физика, 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 "Испитивање 
особина детектора CR-39  за дозиметрију радона" за израду докторске дисертације 
кандидату мр Драгани Костић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Драгослав Никезић. 

 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 проф. др Срећка Трифуновића, бр. 03-520/5 од 28.06.2012. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
          О д л у к у 
 
X-1. Одобрава се плаћено одсуство, др Срећку Трифуновићу, редовном 

професору у Институту за хемију Факултета, у периоду од 03.10.2012. до 
05.10.2012. године ради учешћа на научној конференцији под називом "Third 
International Symposium on Green Chemistry for Environment, Health and 
Development" који ће се одржати на Скиатосу, Грчка. 
 

   XI 
У оквиру тачке разно декан Факултета обавестио је чланове Наставно-

научног већа да се у овом уписном року пријавило 20 кандидата више од 
предвиђене квоте. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 16 минута. 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 



 
 
 


