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З А П И С Н И К 
 

Са  X  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 20.03.2013. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 25 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, мр Слађана Димитријевић, проф. др 
Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, др Милош Ивановић, доц. др Милан 
Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др Љиљана Павловић, 
проф. др Владимир Пејчев, проф.др Зорица Петровић, проф. др Мирослава 
Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др Бранислав Ранковић, 
проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Станић,  др Олгица Стефановић, 
проф. др Слободан Сукдолак, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 
Трифуновић  и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Александар Остојић и доц. др Бобан 
Стојановић дошли су на седницу са малим закашњењем тако да је укупан број 
присутних чланова већа био 28. 

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. прав., Бранкица Лекић, дактилограф и Далиборка Јовановић, економиста. 

 Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав 
Никезић, Декан Факултета.  

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Избор чланова Савета Факултета – представника ННВ-а у новом сазиву. 
3. Доношење одлуке о избору асистената. 
4. Разматрање извештаја комисије о избору једног асистента за ужу научну 

област Аналитичка хемија. 
5. Покретање поступка за избор три асистента и једног сарадника у настави у 

Институту за физику. 
6. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника.  



7. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника. 
8. Покретање поступка за избор једног истраживача-сарадника у Институту за 

хемију. 
9. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника. 
10. Утврђивање одлуке о прихватању  извештаја Комисије за оцену урађене 

докторске дисертације. 
11. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за математику и информатику. 
12. Разматрање извештаја  комисије за оцену подобности теме и кандидата за 

израду докторске дисертације у Институту за хемију, Институту за 
математику и информатику  и Институту за биологију и екологију. 

13. Одређивање комисије за писање извештаја о подобности кандидата и 
научној заснованости теме докторске дисертације у Институту за хемију. 

14. Решавање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације. 
15. Утврђивање предлога Правилника о условима за упис на: мастер академске 

студије математике,  мастер академске студије информатике, докторске  
академске студије математике и докторске академске студије информатике.  

16. Утврђивање садржаја пријемног испита за мастер и докторске академске 
студије математике и мастер и докторске академске студије информатике 
(рачунарских наука). 

17. Одређивање комисија за рецензију рукописа. 
18. Допуна редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics за период 

2013-2015. година. 
19. Доношење одлуке о одустајању од студијског програма основних 

струковних студија екологије. 
20. Решавање захтева за давање сагласности за допунски рад наставника 

Факултета. 
21. Захтеви наставника и сарадника. 

 
 

   I 
 
Записник под бројем 150 са IX  седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 27.02.2013. године, једногласно је усвојен. 
     II 
Поводом избора чланова Савета Факултета као представника Наставно-

научног већа Факултета у наредном мандатном периоду оформљена је изборна 
комисија за спровођење тајног гласања у саставу: др Милош Ивановић, проф. др 
Мирољуб Дугић и др Олгица Стефановић. На основу иницијативе Декана 
Факултета бр. 01-180/23 од 19.03.2013. године, проф. др Драгослава Никезића, 
предложена су два кандидата за чланове Савета Факултета и то: проф. др 



Александар Остојић и доц. Др Бобан Стојановић. После спровођења тајног гласања 
из извештаја кога је поднела изборна комисија утврђено је да је од укупног боја 
присутних чланова Наставно-научног већа, тј. 28 чланова, 1 листић  био неважећи 
док је 27 било "ЗА" за сваког кандидата. На основу тога Наставно-научно веће је 
донело следећу 

 
                                                       Од л у к у   
 

II-1. Бирају се за чланове Савета Факултета у наредном мандатном периоду 
као представници Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу следећи чланови Наставно-научног већа: 

 
1. Др Александар Остојић, ванредни професор у Институту за биологију 

и екологију и 
2. Др Бобан Стојановић, доцент у Институту за математику и 

информатику. 
 
Ову одлуку доставити Савету Факултета. 
 
 

      III 
 
     На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Зорица Петровић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу ,ужа 
научна област: Органска хемија, др Растко Вукићевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија, др Зоран Марковић ванредни професор Државног универзитета у 
Новом Пазару, ужа научна област: Хемија и технологија, као и сагласности 
Института за хемију Факултета и извештаја  продекана за наставу и научни рад и 
руководиоца техничко-информатичке службе бр. 29/16 од  08.03.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      III-1. Владимир Петровић, истраживач-сарадник, бира се у звање 
асистента, за ужу научну област: Органска хемија у Институту за хемију, 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

      На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару,  ужа научна област Математика; 
др Бобан Стојановић, доцент 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 Факултета и извештаја  продекана за наставу и научни рад и 
руководиоца техничко-информатичке службе бр. 29/21 од  18.03.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      III-2. Адам Станојевић, дипломирани математичар-информатичар, бира се 
у звање асистента, за ужу научну област: Програмирање у Институту за 
математику и информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на 
три године. 
 

  На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; 
др Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког  факултета Универзитета у  
Крагујевцу, ужа научна област Програмирање;  др Ненад Стефановић, доцент 
Природно-математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Информациони системи, као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета и извештаја  продекана за наставу и научни рад и 
руководиоца техничко-информатичке службе бр. 29/22 од  18.03.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      III-3. мр Ана Капларевић-Малишић, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Информациони системи у Институту за математику и информатику, 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

 
  На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Радосав Ђорђевић, ванредни 
професор Природно-математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Алгебра и логика;  др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-
математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама; др Александар Цветковић, ванредни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду,  ужа научна област Математика и 
рачунарство, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета 
и извештаја  продекана за наставу и научни рад и руководиоца техничко-
информатичке службе бр. 29/23 од  18.03.2013. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 
 
 



 
 

О д л у к у 
 
      III-4. Маринко Тимотијевић, сарадник у настави, бира се у звање 
асистента, за ужу научну област: Математичка анализа са применама у Институту 
за математику и информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на 
три године. 

IV 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни 
професор Природно-математичког факултета   Универзитета у  Крагујевцу, ужа 
научна област: Аналитичка хемија, др Љиљана Јакшић,   редовни професор  
Рударско-геолошког факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија, 
др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевц, ужа научна област: Аналитичка хемија, др Зорка Станић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија, а по конкурсу расписаном дана 16.01.2013. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                                 О д л у к у 
 
  IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Aндрије Ћирића, истраживача-
сарадника, у звање асистента за ужу научну област Аналитичка хемија 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. 
 
      V 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
доц. др Милан Ковачевић и проф. др Срећко Трифуновић. Након ове дискусије а, 
на захтев Института за физику, бр.02-180/9 од 03.03.2013. године, Наставно-научно 
веће, једногласно је донело следеће 
    

      О д л у к е 
 

V-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Квантна физика. 

V-2. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Атомска, молекулска и оптичка физика. 



V-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Радијациона физика. 

 
V-4. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 

одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у настави са 30% радног 
времена за ужу област: Атомска, молекулска и оптичка. 

 
 

      VI 
 
  На основу члана 99 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  Бобан Стојановић, доцент 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, извештаја руководиоца техничко-информативне службе 
и продекана за наставу и научни рад, бр.  29/20 од 18.03.2013. године,  Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
      О д л у к у 

 
 VI-1. Ђорђе Недић, дипломирани математичар-информатичар, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Информатика, 
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. 04-180/21  од 19.03.2013. године у 
саставу: др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине, др Снежана Симић, ванредни професор Природно-
математичког факултета, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Момир Пуновић, научни 
сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета 
у Београду, ужа научна област:Биологија. 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 Симоне Ковачевић, истраживача-
сарадника у звање истраживач-сарадник, за научну област-Биологија  и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на  сајту 
Факултета у трајању од 30 дана. 
 

     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. 04-180/20  од 19.03.2013. 
године у саставу: др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине, др Снежана Симић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Момир Пуновић, научни 
сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета 
у Београду, Научна област: Биологија. Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       VII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Александре Милошковић, 
истраживача-сарадника у звање истраживач-сарадник, за научну област-Биологија  
и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на  
сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 
               VIII 
 

На захтев Института за хемију, бр. 03-180/5 од 06.03.2013. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Марије Јеремић, дипломираног 
хемичара у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Неорганска 
хемија. 
 

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

1. др Зоран Матовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија 



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

3. др Мирослав Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 
 

IX 
 

  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Иван Гутман, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у   Крагујевцу,ужа научна област 
Физичка хемија, др Јелена Радић-Перић, редовни професор    Факултета за физичку 
хемију Универзитета у Београду, ужа научна област Атомистика, др Славко 
Раденковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област: Физичка хемијa, извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу и научни рад, бр.  29/15 од 
08.03.2013. године Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
   О д л у к у 

 
 IX-1. Марија Марковић, мастер хемичар, бира се у истраживачко звање 

истраживач-приправник, за научну област Хемија, у Институту за хемију 
Факултета, на три године. 
 
  На основу члана 99 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 Бранислав Поповић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Методика, историја и филозофија 
математике; др Марија Станић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 
применама, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 
наставу и научни рад, бр.  29/17 од 18.03.2013. године Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 IX-2. Александар Миленковић, мастер математичар, бира се у 

истраживачко звање истраживач-приправник, за научну област Математика, 
у Институту за математику и и нформатику Факултета, на три године. 
 
 
  На основу члана 99 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 Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; 
др Мирјана Павловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама, извештаја 
руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за наставу и научни рад, 
бр.  29/19 од 18.03.2013. године Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 
донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 IX-3. Богдан Пирковић, мастер математичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-приправник, за научну област Математика, у Институту за 
математику и и нформатику Факултета, на три године. 
 
  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Александар Остојић, ванредни 
професор 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 Снежана 
Танасковић, доцент Агрономског факултета у Чачку, ужа научна област Заштита 
биља, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и продекана за 
наставу и научни рад, бр.  29/18 од 18.03.2013. године Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

 
   О д л у к у 

 
 IX-4. Филип Вукајловић, мастер биолог-еколог бира се у истраживачко 

звање истраживач-приправник, за научну област Биологија, у Институту за 
биологију и екологију Факултета, на три године. 
 
 
      X 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др 
Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу ,ужа научна област: Органска хемија, др Растко 
Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у  
Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија, др Зоран Марковић ванредни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Хемија и 
технологија, 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 " Секундарни 
метаболити биљака Gentiana asclepiadea L. и Gentiana cruciata L. са 
антибиотичком, антиоксидативном и хепатопротективном активношћу " кандидата 
Владимира Михаиловића 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 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за математику и информатику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-180/17 од 13.03.2013. 
године у саставу: др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института 
САНУ у  Београду, ужа научна област: Алгебра и логика, др  Радосав Ђорђевић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област: Алгебра и логика, др Небојша Икодиновић, доцент 
Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Алгебра и 
логика, 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  

" Логике са интегралима и условним очекивањима " кандидата  
Владимира Ристића.  

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 
 Под овом тачком повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Растко Вукићевић и доц. др Бобан Стојановић. Након ове дискусије а на 
основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-180/3 од 06.03.2013. 
године у саставу: др Снежана Рајковић, доцент 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 Живадин Д. Бугарчић, 
редовни професор  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 



ужа научна област: Неорганска хемија, др Душанка Д. Радановић, научни саветник 
Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у   Београду, ужа 
научна област: Неорганска хемија, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
 

                                                               О д л у к у 

 XII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Синтеза и 
карактеризација мононуклеарних и динуклеарних комплекса платине(II) и 
испитивање њихових реакција са пептидима " за израду докторске дисертације 
кандидату Дарку Ашанину. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др 
Снежана Рајковић . 

 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. 

 
     На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 

информатику бр. 05-180/11 од 11.03.2013. године у саставу: др Ђурђица Такачи, 
редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, ужа научна 
област: Анализа и вероватноћа, др  Бранислав Поповић, ванредни  професор 
Природно-математичког факултета , Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Методика, историја и филозофија математике, др Марија Станић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
                                                                 О д л у к у 

 XII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Интерактивна 
мултимедија у настави математике " за израду докторске дисертације кандидату 
Марини Миловановић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Марија Станић . 

 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. 

 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
бр. 04-180/22 од 19.03.2013. године у саставу: др Владица Симић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Момир 



Пауновић, научни сарадник Института  за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“научна област: Биологија, др Дубравка Черба, доцент Завода за 
екологију вода, Департмана за биологију Универзитета  „Josip Jurji Strossmayer“  у 
Осјеку, Хрватска, ужа научна област: Општа биологија и екологија, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                                  О д л у к у 

 XII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Ларве 
фамилије  Shironomideae (Diptera, Insecta)  слива Јужне Мораве и њихова примена у 
процени еколошког статуса текућих водених екосистема " за израду докторске 
дисертације кандидату Ђурађу Милошевићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Владица Симић . 

 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. 

      XIII 
На основу захтева Института за хемију  бр. 03-180/1 од 06.03.2013. године, 

Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                                   О д л у к у 

 
XIII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 

" Механизми антиоксидативног деловања бајкелеина " и кандидата Дејана 
Миленковића, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 
следећем саставу: 
 

1. др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички факултет 
Универзитета у Крагујевцу,ужа научна област: Физичка хемија. 

2. др Светлана Марковић, редовни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија 

3. др Зоран Марковић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом 
Пазару, ужа научна област:  Хемија (ментор) 

4. др Јасмина Димитрић-Марковић, ванредни професор Факултета за физичку 
хемију у Београду, ужа научна област: Физичка хемија- спектрохемија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
      XIV 

   На захтев Владимира Петровића бр. 03-180/2 од 06.03.2013. и медицинске 
документације ,Наставно-научно веће једногласно је донело следећу одлуку 
 
 



      О д л у к у 
 

 XIV-1. Одобрава се продужење рока за израду и одбрану докторске 
дсертације под насловом "Диетаноламински паладијум(II)-комплекс као 
катализатор Хекове реакције " кандидату Владимиру Петровићу и то у трајању од 
једне године због болести. 
 
 
                XV 
 
 На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-180/16 од 
12.03.2013. године Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
          О д л у к у  
 
 XV-1. Усвајају се Правила о условима за упис на докторске академске 
студије математике. 
 
  Саставни део ове Одлуке су правила из става 1 и налазе се у прилогу. 
 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-180/15 од 
12.03.2013. године Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
          О д л у к у  
  
 XV-2. Усвајају се Правила о условима за упис на мастер академске студије 
математике. 
 
  Саставни део ове Одлуке су Правила из става 1 и налазе се у прилогу. 
 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-180/13 од 
12.03.2013. године Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
          О д л у к у  
 
 XV-3. Усвајају се Правила о условима за упис на мастер академске студије 
информатике. 
 
  Саставни део ове Одлуке су Правила из става 1 и налазе се у прилогу. 
 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-180/14 од 
12.03.2013. године Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 



 
 
          О д л у к у  
 
 XV-4. Усвајају се Правила о условима за упис на докторске академске 
студије рачунарских наука. 
 
  Саставни део ове Одлуке су Правила из става 1 и налазе се у прилогу. 
 
           XVI 
 
 На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-180/25 од 
19.03.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
     О д л у к у 
 
 XVI-1. Утврђује се садржај пријемног испита за мастер академске студије 
информатике и докторске академске студије рачунарских наука у Институту за 
математику и информатику. 
 
 Саставни део ове Одлуке је Садржај из става 1 и налази се у прилогу. 
 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-180/26 од 
19.03.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
     О д л у к у 
 
 XVI-1. Утврђује се садржај пријемног испита за мастер и докторске 
академске студије математике у Институту за математику и информатику. 
 
 Саставни део ове Одлуке је Садржај из става 1 и налази се у прилогу. 
 

XVII 
 

На основу захтева Института за хемију , бр. 03-180/6 од 06.03.2013. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVII-1. Предлаже се комисија за рецензију рукописа под насловом 
«Аналитика вода и земљишта» аутора др Зорке Станић у следећем саставу: 

 
1. др Радмила Џудовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија 



2. др Снежана Николић-Мандић, ванредни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија 

3. др Зоран Матовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 
На основу захтева Института за хемију , бр. 03-180/7 од 06.03.2013. године, 

Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 
 
 

О д л у к у 
 

XVII-2. Предлаже се комисија за рецензију рукописа под насловом 
«Практикум из неорганске хемије» аутора др Снежане Рајковић и др Милоша 
Ђурана у следећем саставу: 

 
1. др Живадин Д. Бугарчић, 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 Душанка Д. Радановић, научни саветник Института за хемију, 
технологију и металургију Универзитета у Београду ужа научна област: 
Неорганска хемија. 

XVIII 
 

 На основу захтева проф. др Мирославе Петровић-Торгашев бр. 05-180/18 од 
14.03.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
             О д л у к у 
 
 XVIII-1. Именује се др Татјана Алексић, доцент у Институту за математику 
и информатику Факултета за секретара часописа Kragujevac Journal of Mathemaics. 
 
 
      XIX 
 
 На основу захтева Декана Факултета бр. 01-180/24 од 19.03.2013. године, 
Наставно-научно веће једноласно је донело следећу 
 
          О д л у к у 
 
 XIX-1. Утврђује се да Природно-математички факултет у Крагујевцу у 
последње две школске године није расписивао конкурс за упис студената на 
основне струковне студије екологије, тако да у овом тренутку дефинитивно 



одустаје од студијског програма основних студија екологије за стицање струковног 
назива струковни еколог. 
 
 
 
      XX 
 

На основу захтева Факултета организационих наука бр. 01-180/12 од 
11.03.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                                  О д л у к у 

 
 XX-1. Даје се сагласност, др Ненаду Стефановићу, доценту у Институту 
за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу за 
рад до 1/3 пуног радног времена на Факултету организационих наука у Београду из 
предмета Пословна интелигенција у електронском пословању и Моделовање 
пословних процеса у електронском пословању на студијском програму докторских  
академских студија, студијског програма Информациони системи и менаџмент за 
школску 2012/2013. са фондом од по 8 часова у II семестру.  
 
 

На основу захтева Економског факултета бр. 01-180/8 од 07.03.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 

 
 XX-2. Даје се сагласност, мр Љиљани Вукићевић-Ђорђевић, предавачу 
на Катедри за општеобразовне предмете Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за рад до 1/3 пуног радног времена на Економском факултету у 
Крагујевцу за предмете Енглески језик на студијском програму основних  
академских студија у школској 2012/2013.години са фондом од 6 часова на 
годишњем нивоу. 
 
             XXI 
 

На основу захтева Института за физику  бр. 02-180/10 од 08.03.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XXI-1. Одобрава се, др Саши Симићу, асистенту у Институту за физику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство у периоду од 
18.03.2013. године до 22.03.2013. године ради одласка на конференцију "The biggest 
accelerations in the Space and the Earth" која се одржава у Женеви, Швајцарска. 

 
 



               XXII 
 
 Под овом тачком није било никакве дискусије. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 38 минута. 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


