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З А П И С Н И К 
 

са  XXXVI  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 11.06.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је XX чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф.др Радосав 
Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић,доц. 
др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, мр Владимир 
Марковић, проф.др Светлана Марковић, др Ана Митровски-Богдановић, проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др 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, 
проф. др Светислав Савовић, проф.др Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др 
Слободан Сукдолак, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, Ненад 
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, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. 
правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 
3. Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник у Институту за 

хемију. 
4. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за физику. 
5. Покретање поступака за избор сарадника у истраживачко звање истраживач 

сарадник у Институту за хемију. 
6. Разматрање извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану докторских 

дисертација у Институту  за физику. 



7. Oдређивање чланова комисија за преглед, оцену и одбрану докторских дисертација 
у Институту за физику и Институту за биологију и екологију. 

8. Утврђивање предлога комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију.  

9. Одређивање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану специјалистичког рада у 
Институту за физику. 

10. Разматрање извештаја комисије за рецензију рукописа у Институту за физику. 
11. Захтев за продужење рока за одбрану докторске дисертације.   
12. Захтев за промену менторства. 
13. Одређивање укупно шест испитних рокова у школској 2013/14 години. 
14. Захтеви. 
15. Разно. 

 
 
 

I 
 

        
Записник     под   бројем  520   са   XXXV седнице   Наставно-научног већа,  у    

текућем мандатном периоду, одржане дана 28.05.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
бр. 04-560/11 од 05.06.2014.године, у саставу: др Гордана Матић, редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, научни саветник Института за биолошка 
истраживања »Синиша Станковић« у Београду, ужа научна област Биохемија и 
молекуларна биологија; др Слободан Сукдолак, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др 
Драгица Зорић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област Биохемија;  др Биљана Вуцелић Радовић, редовни професор 
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија, као и 
сагласности Института за биологију и екологију, а по конкурсу расписаном дана 
14.05.2014. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета je већином 
гласова ″ЗА″ и једним гласом ″ПРОТИВ″ донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II -1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у  
Крагујевцу са предлогом за избор др Невене Ђукић, доцента, у звање  ванредни 
професор за ужу научну област Биохемија у Институту за биологију и екологију 
Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у 
циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 
 



III 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-560/14 од 06.06.2014. године, 
Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор др Душице  Симијоновић, истраживача-  
сарадника,  у научно звање научни сарадник за научну област Хемија. 

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

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

2. др Милан Јоксовић, ванредни 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 Органска хемија. 

 
 

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 бр. 02-560/6 од 04.06.2014. године у саставу: др Дејан Пантелић, 
научни саветник Института за физику у Београду, ужа научна област Оптика; др 
Светислав Савовић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Субатомска физика; др Милан Ковачевић, ванредни  
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Атомска, молекулска и оптичка физика,као и сагласности Института за физику,  а 
по конкурсу расписаном дана 30.04.2014. 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 Ане Симовић, истраживача сарадника, у звање 
асистент за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за 
физику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 
 

 

V 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-560/2 од 04.06.2014. године, 
Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 



О д л у к у 

 

V-1. Покреће се поступак за избор Ненада Јанковића, мастер 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 Ненада Јанковића у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Зорица Бугарчић, 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 Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару,  ужа научна 
област Хемија. 

 
 
 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-560/3 од 04.06.2014. године, 
Наставно- научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 

 

V-2. Покреће се поступак за избор др Јелене Ђурђевић, истраживача сарадника, 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 др јелене Ђурђевић  у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

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

2. др Зоран Марковић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару,  
ужа научна област Органска хемија; 

3. др Борис Фуртула, доцент Природно–математичког факултета Универзитета  у  
Крагујевцу,  ужа научна област: Физичка хемија 

 
 

VI 
 

На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за 
физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. бр. 02-560/7 од 04.06.2014. 
године у саставу: др Дејан Пантелић, научни саветник Института за физику у Београду, 
ужа научна област Оптика;  др Светислав Савовић, редовни професор Природно–
математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска 
физика (ментор); др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно–математичког 



факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка 
физика; др Бранко Дрљача, доцент Природно-математичког факултета у Косовској 
Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област Теоријска физика, као и 
сагласности Института за физику, Наставно-научно веће Факултета 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 „Испитивање 
преносних карактеристика вишемодних оптичких влакана са W индексом преламања“,  
кандидата Ане Симовић, истраживача сарадника. 
  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. бр. 02-560/9 од 04.06.2014. 
године у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика  (ментор); 
др Зора Жунић, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке Винча,  ужа научна 
област Радијациона физика; др Предраг Коларж, научни сарадник Института за физику 
Универзитета у Београду,  ужа научна област Атмосферска физика, као и сагласности 
Института за физику, Наставно-научно веће Факултета 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 „Мерење и анализа 
концентрације радона пасивном и активном методом на подручју града Бања Луке“,  
кандидата Зорана Ћургуза. 
  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 физику бр. 02-560/8 од 04.06.2014. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Мерење радионуклида у тлу и радона у затвореним просторијама на Косову и 
Метохији“  кандидата  Љиљане Гулан, у следећем саставу: 

 
1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Радијациона физика;  
2. др Зора Жунић, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“,  

ужа научна област Радијациона физика;  
3. др Гордана Милић, доцент Природно-математичког факултета у Косовској 

Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област: Експериментална 
физика; 

4. др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу,  ужа научна област:  Радијациона физика (ментор)  
 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-560/13 од 05.06.2014. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-2. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Молекуларни механизми апоптозе у ћелијама карцинома колона након  in vitro 
третмана екстрактима лековитих биљака“  кандидата  Милене Ћурчић, у следећем 
саставу: 

 
1. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Физиологија животиња;  
2. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Морфологија, систематика и 
филогенија биљака; 

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

4. др Милица Пешић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна област:  
Молекуларна неуробиологија и Молекуларна онкологија 
 



 
 

VIII 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-560/14 од 05.06.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII -1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом „ Упоредна анализа ефеката холекалциферола и алфакалцидола 
као саставних делова имплантата на процес зарастања дефеката у фемуру 
овариектомисаних пацова“  и подобности кандидата Јелене С. Рајковић, дипломираног 
биолога, у следећем саставу: 

 
1. др Андраш Ш. Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Физиологија животиња;  
2. др Стево Ј. Најман, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у 

Нишу, ужа научна област: Биологија; 
3. др Бранка И. Огњановић, ванредни професор Природно-математичког 

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

4. др Љубиша Б. Ђорђевић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Зоологија. 

 
Oву одлуку доставити Универзитету на даљи поступак.  
 

 
IX 

 
 На основу захтева Института за физику бр. 02-560/5 од 04.06.2014. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану специјалистичког рада под 
насловом: „Утицај неких психолошко-педагошких фаактора на став ученика о предмету 
физика“  кандидата  Момчила Ћирића, дипломираног физичара, у следећем саставу: 

 
1. др Љубиша Нешић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област: Теоријска физика (ментор); 
2. др Владимир Ристић, , редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика; 



3. др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика. 

 
X 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институ за физику у саставу: др 
Братислав Маринковић, научни саветник Института за физику Универзитета у Београду и 
др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, као и сагласности Института за физику  бр. 02-560/4 од 04.06.2014. године,  
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког  

Факултета у Крагујевцу и одобрава да се рукопис уџбеника под називом „Развој научне 
мисли“ аутора проф.др Валерија Бочварског  проследи у даљу процедуру ради штампања. 

 
XI 

 
На основу захтева Сање Матић бр. 04-560/12 од 05.06.2014.године и сагласности 

Института за биологију и екологију, а  у  складу са чланом 49 Статута Универзитета и 
чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је  једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 

XI-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Ефекат метанолског екстракта биљке Cotinus coggygria  Scop. на функцију генетичког 
материјала различитих експерименталних модел организама“  кандидату Сањи Матић и то 
у трајању од годину дана, због непредвиђених околности и немогућности чланова комисје 
да присуствују одбрани. 

 
XII 

 
На основу захтева мр Верице Милутиновић бр. 05-560/10 од 05.06.2014.године и 

сагласности Института за математику и информатику, као и дописа проф. др Ђорђа 
Кадијевића бр. 01-560/19 од 11.06.2014.године, а у  складу са чланом 49 Статута 
Универзитета и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је  
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XII-1. Одобрава се промена ментора за израду  докторске дисертације под 
насловом „Предиктори намере коришћења рачунара у настави математике“  кандидата мр 
Верице Милутиновић и за ментора предлаже проф.др Драгић Банковић, редовни професор 
Државног универзитета у Новом Пазару.  
 



XIII 
 

На основу члана 3 Измена и допуна Закона о високом образовању (Службени 
гласник бр.89/2013) и предлога Колегијума Факултета бр. 01-560/18 од 09.06.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је добнело следећу  
 

Одлуку 
 

XIII-1. Изузетно у школској 2013/14 години одређује се,  у циљу увођења укупно 
шест испитних рокова, да се уместо августовско-септембарског испитног рока као 
јединственог, уведу укупно два посебна испитна рока и то:  

-августовски – који ће се одржати у периоду од 20. до 29. августа  и  
-септембарски испитни рок, који ће се одржати од 03. до 15. септембра 2014. 

године 
 

XIV 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-520/6 од 26.05.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Поништава се одлука Наставно-научног већа Факултета бр. 120/X-2 од 
13.02.2014. године о давању сагласности за усавршавање у иностранству у трајању од 6 
месеци (од.01.августа 2014.  до 31. јануара 2015.године), кандидата др Владимира П. 
Петровића, асистента у Институту за хемију, пошто кандидат није добио стипендију  
Министраства просвете, науке и технолошког развоја.  

 
 
 
 

На основу захтева Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу бр. 
01-520/16 од 09.06.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-2. Даје се сагласност др Марији Станић, ванредном професору у Институту за 
математику и информатику за рад у допунском радном односу до 1/3 пуног радног 
времена на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу на извођењу 
наставе и вежби на обавезним предметима Математика 1 (3+0) и Математика 2 (3+0) у 
првом и другом семестру, за школску 2014/15 годину. 

 
 



На основу захтева Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу бр. 
01-520/17 од 09.06.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-3. Даје се сагласност  Александру Миленковићу, асистенту у Институту за 
математику и информатику за рад у допунском радном односу до 1/3 пуног радног 
времена на Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу на извођењу 
наставе и вежби на обевезним предметима Математика 1 (0+2 часа) а и Математика 2 
(0+3)  у првом и другом семестру, за школску 2014/15 годину. 

 
 
 

 
 

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

 
 
 


