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З А П И С Н И К 
 

са  XXXIV  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 14.05.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28 чланова 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 Милан Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, мр Владимир 
Марковић, проф.др Светлана Марковић, др Ана Митровски Богдановић, проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. др 
Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев, 
проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, 
Драгана Стевановић,  проф. др Светислав Савовић, проф.др Снежана Станић, проф.др 
Слободан Сукдолак, проф. др Јелица Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина 
Топузовић и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Драгица Кнежевић  дошла је 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, управник Института за математику и 
информатику проф. др Марија Станић,  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. Верификација мандата члана Наставно-научног већа. 
2. Усвајање записника са претходне седнице. 
3. Утврђивање предлога одлуке о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за математику и информатику и Катедри општеобразовних предмета. 
4. Разматрање извештаја комисије за стицање научног звања научни сарадник у 

Институту за хемију. 
5. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 



6. Покретање поступка за избор наставника страног језика на Катедри 
општеобразовних предмета. 

7. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за биологију и 
екологију. 

8. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за хемију и 
Институту за математику и информатику. 

9. Покретање поступка за избор у звање истраживач-сарадник у Институту за хемију. 
10. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за оцену  урађене докторске 

дисертације у Институту за физику. 
11. Разматрање извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту за биологију и екологију и Институту за физику. 
12. Утврђивање предлога комисијa за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости теме докторских дисертација у Институту за хемију. 
13. Одређивање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе у 

Институту за биологију и екологију. 
14. Доношење одлуке о прихватању извештаја комисије за за преглед, оцену и одбрану 

специјалистичког рада у Институту за биологију и екологију. 
15. Разматрање рецензија техничког решења у Институту за биологију и екологију. 
16. Утврђивање предлога чланова комисије за пријемне испите на ОАС, МАС и ДС за 

школску 2014/15 годину. 
17. Захтеви.   
18. Разно. 

 

 

 

I 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-460/1 од 05.05.2014.године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 

I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду : 

1. Драгана Стевановић, асистент у Институ за хемију.  
 
Верификацијом мандата Драгана Стевановић је постала пуноправни члан већа  

на текућој седници. 
 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 1 Статута Факултета   др Ненаду 
Вуковићу, доценту  у Институту за хемију престао мандат члана Наставно-научног већа 

јер је избором у звање доцента Факултета почев од 12.03.2014. године изгубио статус 



сарадника Факултета, па самим тим није више у могућности да буде представник 
сарадника у Наставно-научном већу Факултета. 

 
 

II 
        

Записник     под   бројем  420   са   XXXIII седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 23.04.2014. године, једногласно је усвојен. 

 
III 

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

Природно-математичког факултета, у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор 
Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; др Ненад 
Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитата у Крагујевцу, 
ужа научна област Примењена механика, Примењена информатика и Рачунарско 
инжењерство; др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др Марија 
Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, као и дописа 
Универзитета бр.01-15/78 од 30.04.2014. године, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Бобан Стојановић, доцент, изабере у 
звање ванредни професор  за ужу научну област  Програмирање у Институту за 
математику и информатику, 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 Миклош Биро, редовни професор 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Психологија 
(председник комисије); др Јасмина Коџопељић, ванредни Филозофског факултета 
Универзиета у Новом Саду, ужа научна област Психологија; др Ана Пешикан, ванредни 
професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Психологија, као и дописа Универзитета бр.01-15/79 од 09.05.2014. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

III-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Дарко Хинић, доцент, изабере у звање 
ванредни професор   за ужу научну област  Психологија на  Катедри општеобразовних 
предмета, на пет година, и то за заснивање радног односа са 50% пуног радног времена. 



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

 
IV 

 
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 Крагујевцу у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Неорганска хемија; др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска хемија; др Тања Солдатовић, 
доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Хемија, као и 
сагласности Института за хемију бр. 03-460/5 од 05.05.2014. године,  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 Снежане М. Јовановић, истраживача-сарадника у 
звање научни сарадник, за научну област  Хемија у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу и доставља техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 

V 
У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој је учествовала: проф. др 

Марија Станић. Након ове дискусије, а на основу захтева Института за математику и 
информатику  бр. 05-460/9 од 07.05.2014. године, Наставно- научно веће је једногласно 
донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент у Институту за 
математику и информатику, за ужу научну област Математичка анализа са применама. 

V-2. Утврђује  се  предлог комисије  за  припрему  Извештаја  по  расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у зване доцент за ужу научну област Математичка 
анализа са применама у следећем саставу:   
 

1. академик др Градимир В. Миловановић, редовни професор Математичког 
института САНУ, ужа научна област: Нумеричка анализа и Теорија 
апроксимација; 



2. др Александар Цветковић, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство;  

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са  

      применама; 
4. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са  
применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 
VI 

 
На основу захтева Катедре општеобразовних предмета  бр. 05-460/24 од 12.05.2014. 

године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног наставника у звање наставник страног језика на 
Катедри општеобразовних предмета, за ужу научну област Енглески језик. 

V-2. Утврђује  се  предлог комисије  за  припрему  Извештаја  по  расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну 
област Енглески језик у следећем саставу:   
 

1. др Предраг Новаков, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у 
Новом Саду, ужа научна област: Енглески језик и лингвистика; 

2. др Биљана Мишић-Илић, редовни професор Филозофског факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика; 

3. др Милевица Бојовић, наставник страног језика Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Енглески језик. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 
 

 
VII 

На основу члана 99  Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Светлана Милошевић- Златановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Зоологија;  др Предраг Симоновић, редовни 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,  као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 



продекана за наставу и научни рад, бр. 29/16 од 28.04.2014. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Марија Јовановић,  мастер биолог-еколог,  бира  се  у  звање асистент  за  
ужу научну област  Зоологија у Институту за биологију и екологију, на три године. 

 
 

VIII 
 

На основу члана 102 и  103 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 Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; др Душанка 
Д. Радановић, виши научни сарадник Института за хемију, технологију и металургију, 
Београд, ужа научна област: Неорганска хемија, као и извештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/15 од 28.04.2014. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Дарко П. Ашанин, истраживач-сарадник,  бира се у истраживачко звање 
истраживач-сарадник, за научну област Хемија, на три године. 

 
 
 
 

На основу члана 102 и  103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни професор 
Државног универзитета у Новом Пазару 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 извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана 
за наставу и научни рад бр. 29/14 од 28.04.2014. године, Наставно-научно веће Факултета 
је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-2. Марија Ђокић, истраживач-приправник,  бира се у истраживачко звање 
истраживач-сарадник, за научну област Информатика, на три године. 
 
 

IX 



 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-460/2 од 05.05.2014. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 
IX-1. Покреће се поступак за избор Данијеле Стојковић, дипломираног хемичара  

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 Данијеле Стојковић, у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Верица В. Јевтић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. др Гордана П. Радић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Хемија. 

 
X 

 
На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  Института 

за физику у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика  (ментор); др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Физика атома и молекула; др Мирко 
Радуловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика, као и дописа Универзитета бр.01-
15/83 од 13.05.2014. године, 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 о оцени докторске дисертације под насловом „Коригована брзина прелаза у 
АДК теорији у процесу тунелне јонизације“ кандидата мр Јасне Стевановић 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. 
 

XI 
 

На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за  
Биологију и екологију  Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.04-460/19 од 
09.05.2014. године у саставу: др Драгана Павловић- Муратспахић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији, ужа научна 
област: Морфологија, систематика и филогенија биљака (ментор); др Боривој Крстић, 



редовни професор у пензији Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 
Саду, ужа научна област Физиологија биљaка; др Марина Топузовић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и сагласности Института за 
биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће 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 „Утицај геолошке 
подлоге на садржај метала у биљкама“ кандидата мр Снежане Бранковић . 

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  

Биологију и екологију  Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.04-460/21 од 
09.05.2014. 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 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 сагласности Института за биологију 
и екологију Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
  

XI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: „M огућности 
коришћења базе података у стратегији конзервације биодиверзитета 
макробескичмењака копнених вода на националном нивоу“  кандидата Ане Петровић. 

 
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  

физику  Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.02-460/16 од 07.05.2014. 
године у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка 
физика  (ментор); др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Физика атома и молекула; др Виолета 
Петровић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Атомска, молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за 
физику Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
  

XI-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом: „Укључивање 
ненултог импулса електрона у процену брзине прелаза у Амосов-Делоне-Крајнов 
теорији за случај нискофреквентног линеарно и циркуларно поларизованог 
ласерског поља“ , кандидата Татјане Миладиновић. 

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 повела се нешто краћа дискусија у којој је учествовао: проф. др 
Растко Вукићевић. Након ове дискусије, а на основу захтева Института зa хемију  бр.03-
460/3  од 05.05.2014. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
  

XII-1. Утврђује се предлог  чланова комисије за оцену подобности кандидата Анке 
Пејовић, истраживача-сарадника, и научне заснованости теме за израду докторске 
дисертације под  називом: „Аза-Мајклова адиција ароматичних амина на коњуговане 
кетоне у синтези нових биолошки интересантних деривата фероцена“  у следећем 
саставу: 



 
1. др Растко Д. Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 
2. dr Matthias D̓hooghe, professor, Department of Sustainable Organic Chemistry and 

Technology, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Coupure Links 653, 
B-9000 Ghent, Belgium  

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

4. др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Хемија. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 
 
 

На основу захтева Института зa хемију  бр.03-460/4  од 05.05.2014. године, 
Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
  

XII-2. Утврђује се предлог  чланова комисије за оцену подобности кандидата 
Драгане Стевановић, асистента, и научне заснованости теме за израду докторске 
дисертације под  називом: „Примена анодне оксидације хлорида, бромида и 
цирконијума у органској синтези“  у следећем саставу: 

 
1. др Растко Д. Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија; 
2. др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија; 
3. др Иван Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Хемија. 
 

 
XIII 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-460/22   од 09.05.2014. 

године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIII-1.  Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе  под 
насловом: „Упоредна анализа садржаја биологије у наставним програмима обавезног 
образовања Републике Србије, Финске и Енглеске“   кандидата Ане Ђокић-Остојић, 
дипломираног биолога, у следећем саставу: 

 



1. др Томка Миљановић, редовни  професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Методика наставе биологије;  

2. др Радмила Николић, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу, 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Педагогија, дидактика и 
методике;  

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

4. др Биљана Бојовић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област   Физиологија  биљака. 

 
XIV 

 
На основу члана 51 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  

Института за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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 извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/17 од 
12.05.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-1.  Одобрава се одбрана специјалистичког рада под насловом: „Утицај 
детерџента и изабраних компоненти детерџента на биопродукцију и ензимску 
активност гљива и њихових здружених култура“  кандидата Наташе Наранчић, 
дипломираног биолога. 

 Овлашћује се декан Факултета проф.др Драгослав Никезић, да накнадно одреди 
тачан термин и место одбране специјалистичког рада из става 1 ове одлуке. 

 
 
 

XV 
 

На основу извештаја комисије за рецензију техничког решења бр. 04-460/23  од  
09.05.2014. године у саставу: др Снежана Радуловић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Екологија; др 
Јасмина Шинжар- Секулић, доцент Биолошког факултета у Београду, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности Института за 
биологију и екологију бр. 04-460/23   од 09.05.2014. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 



XV-1. Прихвата се извештај комисије за рецензију техничког решења под називом: 
„SeLaR-информациони систем- база и анализа података“, аутора: др Иване Радојевић, 
научног сарадника,  др Душана Стефановића, ванредног професора, , др Љиљане Чомић, 
редовног професора, др Александра Остојића, ванредног професора, др Марине 
Топузовић, ванредног професора и  др Ненада Стефановића, доцента. 

 
  
 

XVI 
 

 На основу достављених писаних предлога  Института за биологију и екологију 
бр.04-240/9   од 06.03.2014. године и 04-10/65 од 07.04.2014.,  Института за физику бр. 02-
340/6  од 07.04.2014. године,  Института за хемију бр. 03-460/6, 03-460/7  и 03-460/8  од 
05.05.2014. године,  и Института за математику и информатику бр.  05-460/10, 05-460/11, 
05-460/12, 05-460-13, 05-460/14 и 05-460/15 од 07.05.2014.године,  а у вези са избором 
чланова комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних 
академских студија у школској 2014/2015. години, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVI-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу комисија за спровођење 
конкурса за упис студената у прву годину oсновних академских студија за школску 
2014/2015. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу и то у следећем 
саставу: 

 
1) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне академске 
студије екологије у Институту за биологију и екологију: 
 

1. др Андраш Штајн, редовни професор, председник Комисије 
2. др Невена Ђукић, доцент 
3. др Ана Митровски-Богдановић, асистент 

 
2) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за физику: 

 
1. др Драгана Крстић, доцент, председник Комисије 
2. др Ненад Стевановић, доцент 
3. др Саша Симић, доцент 

 
3) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за хемију: 
 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор, председник Комисије 
2. др Зорица Перовић, редовни професор 
3. др Ненад Вуковић, доцент 

 
4) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне 
академске студије информатике у Институту за математику и информатику: 



 
1. др Слађана Димитријевић, доцент, председник Комисије 
2. др Сузана Алексић, доцент 
3. др Татјана Алексић, доцент 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

 

XVI-2. 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 2014/2015. годину на Природно-математичком факултету у Крагујевцу  
у следећем саставу: 

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

 

1. др Љиљана Чомић, редовни професор, председник Комисије 
2. др Бела Блесић, доцент 
3. др Маријана Косанић, доцент 
 

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

1. др Андраш Штајн, редовни професор, председник Комисије 
2. др Бранислав Ранковић, редовни професор 
3. др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор 
4. др Љиљана Чомић, редовни професор 

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

 

1. др Драгана Крстић, доцент, председник Комисије 
2. др Ненад Стевановић, доцент 
3. др Саша Симић, доцент 

 
4) Комисија за упис на мастер академске студије хемије у Институту за хемију: 
 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор, председник Комисије 
2. др Зорица Перовић, редовни професор 
3. др Ненад Вуковић, доцент  

 
5) Комисија за упис на  докторске академске студије хемије у Институту за  
    хемију: 
 

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор, председник Комисије 
2. др Светлана Марковић, редовни професор 
3. др Слободан Сукдолак, редовни професор 



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

1. др Бранислав Поповић, ванредни професор, председник Комисије 
2. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор 
3. др Марија Станић, ванредни рофесор 
4. др Емилија Нешовић, доцент 

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

 

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

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

XVII 
 
На основу захтева др Вере Дивац бр. 03-10/93 од 06.05.2914. године, Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 
XVII-1. Поништава се Одлука Наставно-научног већа Факултета бр. 120/X-4 од 

13.02.2014. године о давању сагласности Наставно-научног већа за усавршавање у 
иностранству, јер нису добијена средства за реализацију усавршавања од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 
 
 

На основу захтева Економског факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 01-492 од 
13.05.2014.године, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 
XVII-2. Даје се сагласност др Бојани Боровићанин, доценту  у Институту за 

математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за рад у 
допунском радном односу до 1/3 пуног радног времена на извођењу испита из предмета 
Математика у економији на основним академским студијама на Економском факултету 
Универзитета у Крагујевцу,  у школској 2013/14. години.  
 

XVIII 



У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 18 минута. 

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

 
 
 


