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З А П И С Н И К 
 

са  XXXVIII  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 27.08.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствово је 21 члан већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, мр 
Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Иван Живић, проф. др Милан Јоксовић, проф.др 
Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, Владимир Марковић, проф. др Бранка 
Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др Зорица 
Петровић, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев, ,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. 
др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић,  Драгана Стевановић, проф.др 
Слободан Сукдолак, проф. др Бобан Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина 
Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступио и проф. др Бранислав Поповић, тако 
да је укупан број присутних чланова на седници наставно-научног већа био 22. 

Руководећи радници Факултета, као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: заменик управника Института за физику, доц.др Владимир 
Цвјетковић, управник Института 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 по овлашћeњу Деканa Факултета председавaла је 
проф.др Марина Топузовић, продекан за наставу и научни рад Факултета.   

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање предлога за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију. 
3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 
4. Утврђивање предлога за избор наставника страног језика на катедри 

општеобразовних предмета. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у научно звање научни 

сарадник у Институту за хемију.   
6. Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник у Институту за 

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



8. Разматрање извештаја комисија  за избор 4 сарадника у Институту за математику и 
информатику. 

9. Доношење одлука о избору сарадника у истраживачко звање истраживач сарадник 
у Институту за физику, Институту за биологију и екологију и Институту за хемију.  

10. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање истраживач 
приправник у Институту за математику и информатику. 

11. Утврђивање одлука о прихватању извештаја комисија за оцену  урађених 
докторских дисертација у Институту за физику. 

12. Разматрање извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану докторских 
дисертација у  Институту за биологију и екологију, Институту за хемију и 
Институту за математику и информатику. 

13. Разматрање извештаја комисија за оцену научне заснованости  теме и подобности 
кандидата за израду докторских дисертација у Институту за физику и Институту за 
биологију и екологију. 

14.  Одређивање комисија за разматрање приговора на магистарску тезу и извештај 
комисије за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе у Институту за биологију и 
екологију.  

15.  Доношење одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану 
специјалистичког рада у Институту за физику.  

16. Разматрање захтева упућених ННВ-у. 
17. Разно. 

 
I 
 

Записник     под   бројем  640   са   XXXVII седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 25.06.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 дописа Универзитета бр. 01-15/127 од 17.07.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Невена Ђукић, доцент, изабере у звање 

ванредни професор за ужу научну област Биохемија у Институту за биологију и  
екологију, на пет година. 



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

III 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: академик др 
Градимир В. Миловановић, редовни професор Математичког института САНУ, ужа 
научна област Нумеричка анализа и Теорија апр оксимација; др Александар Цветковић, 
редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Математика и рачунарство; др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 
применама; др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са  применама, као и 
дописа Универзитета бр. 01-15/132 од  19.08.2014. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
 О д л у к у 

 
III-1. Утврђује  се  предлог  одлуке  да се  др Татјана Томовић, асистент, изабере у  

звање  доцент за ужу научну област Математичка анализа са применама у Институту за 
математику и информатику Факултета, на пет година. 

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

IV 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Предраг Новаков, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, 
ужа научна област Енглески језик и лингвистика; др Биљана Мишић-Илић, редовни 
професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Англистичка 
лингвистика; др Милевица Бојовић, наставник страног језика Агрономског факултета у 
Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Енглески језик, као и дописа 
Универзитета бр. 01-15/131   oд  07.08.2014. године, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
 О д л у к у 

 
IV -1. Утврђује се предлог одлуке да се др Аница Глођовић, асистент, изаабере у  

звање наставник страног језика за ужу научну област Енглески језик на Катедри 
општеобразовних предмета Факултета, на 4 годинe. 

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



V 
 

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. 03-680/13 од 26.08.2014. године у саставу: др 
Зорица Д. Петровић, редовни професор Природно–математичког факултета Универзитета  
у  Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија; др Милан Јоксовић, ванредни 
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 Органска хемија, као и сагласности Института за 
хемију, Наставно-научно већеФакултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Крагујевцу са предлогом за избор др Душице Симијоновић  у звање  научни сарадник за 
научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 
 

VI 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-680/11  од 26.08.2014. године, 
Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1. Покреће се поступак за избор др Ане Петровић у научно звање научни сарадник 

у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Биологија. 

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

1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине;  

2. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине;  

3. др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић, научна област Биологија, ужа научна област  Хидроекологија.  

 
 
 

 



На захтев Института за хемију  бр. 03-680/15   од 26.08.2014.године, Наставно- 
научно веће Факултета  једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-2. Покреће се поступак за избор др Ане Ђековић у научно звање научни 

сарадник у Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Хемија. 

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

 
1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 
2. др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 
3.  др Маријана Петковић, научни саветник Института за нуклеарне науке “Винча“  

  ужа научна област: Биохемија. 
 

VII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 извештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу и научни рад, бр 29/24 oд 14.07.2014. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 

VII-1. Ана Симовић, истраживач сарадник бира се у звање асистент за ужу 
научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику Факултета, 
на три године. 
 
 

VIII 
 

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 Универзитета у Крагујевцу бр. 05-680/6 од 28.07.2014. године у саставу: др 
Мирослав Петровић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа 
научна област Математика; др Љиљана Павловић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка 
анализа са применама;  др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 



применама, као и сагласности Института за математику и информатику,  а по конкурсу 
расписаном дана 09.07.2014. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећe 
 

О д л у к e 
 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Петровић, дипломираног 
математичара-информатичара, у звање асистент за ужу научну област Математичка 
анализа са применама 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. 
 

VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Богдана Пирковића, мастер 
математичара, у звање асистент за ужу научну област Математичка анализа са 
применама 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. 
 

VIII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Mилице Миливојевић, мастер 
математичара, у звање асистент за ужу научну област Математичка анализа са 
применама 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. 
 
 
 
 
 

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 Универзитета у Крагујевцу бр. 05-680/10 од 25.08.2014. године у саставу: др 
Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија; др Емилија Нешовић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Геометрија; др Мирослава Антић, доцент Математичког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област Геометрија, као и сагласности Института за математику и 
информатику,  а по конкурсу расписаном дана 09.07.2014.године у листу "Послови", 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу са предлогом за избор Милице Грбовић, у звање асистент за 
ужу научну област Геометрија 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. 
 
 

IX 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно -
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 извештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу и научни рад, бр.29/21  од 30.06.2014. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IX-1. Ана Симовић, истраживач-сарадник, бира се у истраживачко звање 

истраживач-сарадник, за научну област  Физика, на три године. 
 

 
 
 

 
На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно -

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Срећко Р. Трифуновић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Неорганска хемија; др Верица В. Јевтић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Гордана 
П. Радић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана 
за наставу и научни рад, бр.29/23  од 07.07.2014.године, Наставно-научно веће Факултета 
је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

IX-2. Данијелa Љ. Стојковић, истраживач-сарадник, бира се у истраживачко 
звање истраживач-сарадник, за научну област  Хемијa, на три године. 
 
 
 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно -
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Мирјана Стојановић- 
Петровић, доцент Природно –математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, уже 
научне области Зоологија и 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 Иво Караман, 
ванредни професор  Природно–математичког факултета Универзитета у  Новом Саду, ужа 
научна област Зоологија, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.29/22  од 02.07.2014.године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IX-3. Јованa Секулић, бира се у истраживачко звање истраживач-сарадник, за 

научну област Биологија, на три године. 
 
 
 
 
На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно -

математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Зорица Бугарчић, 
редовни професор Природно–математичког факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа 
научна област Органска хемија; др Зоран Ратковић, доцент Природно–математичког 
факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија; др Тања 
Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару,  ужа научна област Хемија,  
као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и 
научни рад, бр.29/28  од 25.08.2014 године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

IX-4. Ненад Јанковић, мастер хемичар, бира се у истраживачко звање 
истраживач-сарадник, за научну област Хемија, на три године. 

 
 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно -
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Светлана Марковић, 
редовни професор Природно–математичког факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа 
научна област: Физичка хемија др Зоран Марковић, ванредни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару,  ужа научна област Органска хемија; др Борис Фуртула, 
доцент Природно–математичког факултета Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна 
област: Физичка хемија,  као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.29/27  од 25.08.2014.године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IX-5. др Јелена Д. Ђурђевић, истраживач сарадник, бира се у истраживачко  

звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, на три године 
 
 



X 
 

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. 05-680/7 од 28.07.2014. године у саставу: др Драгић 
Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 
област:Математика; др Љиљана Павловић, ванредни професор професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама;  др Слађана Димитријевић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 
применама, као и сагласности Института за математику и информатику, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Славице Стаменковић, дипломираног математичара-
информатичара, у звање истраживач-приправник, за научну област Математика и 
доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 
Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 

XI 
 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије  Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 дописа Универзитета бр.01-15/126 
од 17.07.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Испитивање преносних 
карактеристика вишемодних оптичких влакана са W индексом преламања“, кандидата 
Анe Симовић, 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.    
 



На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије  Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др 
Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Зора Жунић, виши научни 
сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“,  ужа научна област Радијациона физика; 
др Гордана Милић, доцент Природно-математичког факултета у Косовској Митровици 
Универзитета у Приштини, ужа научна област Експериментална физика; др Драгана 
Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа 
научна област  Радијациона физика (ментор),   као и дописа Универзитета бр.01-15/129 од 
29.07.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Мерење радионуклида у тлу и 
радона у затвореним просторијама на Косову и Метохији“ кандидата Љиљане Гулан 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.    
 
 
 
 

 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије  Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 дописа Универзитета бр.01-
15/128 од 29.07.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Мерење и анализа 
концентрације радона пасивном и активном методом на подручју града Бања Луке“,  
кандидата Зорана Ћургуза 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.    
 



XII 
 

На основу члана 51 став 3 и 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно–математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.04-680/5 од 01.08.2014. 
године у саставу: др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Физиологија животиња; др 
Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област  Морфологија, систематика и филогенија биљака; др 
Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 
(ментор); др Милица Пешић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна област  Молекуларна 
неуробиологија и Молекуларна онкологија,  као и сагласности Института за биологију и 
екологију Факултета, 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 за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Молекуларни 
механизми апоптозе у ћелијама карцинома колона након  in vitro третмана екстрактима 
лековитих биљака“  кандидата  Милене Ћурчић. 

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 став 3 и 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  
Природно–математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-680/1 од 01.07.2014. 
године у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор),  ужа научна област:  Неорганска хемија; 
др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу (председник комисије),  ужа научна област Неорганска хемија; 
др Душанка Ј. Радановић, научни саветник ИХТМ-а Универзитета у Београду, ужа научна 
област Неорганска хемија; др Снежана Рајковић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска 
хемија,  као и сагласности Института за хемију Факултета, 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 за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Синтеза и 



карактеризација неких метал(II)  и метал(III)   комплекса са диаминополикарбоксилатним 
лигандима“  кандидата  Иване М. Станојевић.  

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 став 3 и 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  
Природно –математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.03-680/14 од 
26.08.2014. године у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу (ментор),  ужа научна област 
Аналитичка и неорганска хемија; др Душанка Милојковић Опсеница, редовни професор 
Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Аналитичка хемија; др 
Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у  
Београду,  ужа научна област Аналитичка хемија у фармацији; др Татјана Анђелковић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 
област Аналитичка хемија, као и сагласности Института за хемију, 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 за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Оптимизација и 
валидација течно-хроматографске методе за одређивање флаванона и њихових деривата у 
фармацеутским формулацијама и храни“,  кандидата Андрије Ћирића.  

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 став 3 и 5 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  

Природно–математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр.05-680/9 од 21.08.2014. 
године у саставу: др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета 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, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, ментор; др Слађана 
Димитријевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за 
математику и информатику, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Интерактивна 
мултимедија у настави математике“  кандидата мр Марине Миловановић. 

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. 
 
 

XIII 
 

На основу члана 48 став 5, 6 и 7 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 02-680/2 од 14.07.2014. 
године у саставу: проф.др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Радијациона физика; др 
Владимир Удовичић, научни саветник Института за физику Универзитета у  Београду, 
ужа научна област Радиоекологија; др Ненад Стевановић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика, као и 
сагласности Института за физику, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 

XIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Проучавање еманације, 
ексхалације и мерних техника радона“,  за израду докторске дисертације кандидату 
Јелени Стајић, истраживачу сараднику. 

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета.  

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 

На основу члана 48 став 5, 6 и 7 Статута Факултета,  Извештаја стручне комисије 
Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 04-680/3 од 14.07.2014. 



године у саставу: др Стево Ј. Најман, редовни професор Медицинског факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област Биологија; др Андраш Ш. Штајн, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област  Физиологија животиња;; др Бранка И. Огњановић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија; др Љубиша Б. Ђорђевић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Зоологија, као и 
сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Упоредна анализа ефеката 
холекалциферола и алфакалцидола као саставних делова имплантата на процес зарастања 
дефеката у фемуру овариектомисаних пацова“,  за израду докторске дисертације 
кандидату Јелени С. Рајковић, дипломираном биологу. 

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф.др 
Стево Ј. Најман, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

XIV 
 

У оквиру  ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали проф. 
др Растко Вукићевић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 
Бранислав Поповић и Небојша Ђусић, дипл. правник.  Нaкон  oве дискусијe, a на основу 
члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу у саставу: др Томка Миљановић, редовни  професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 
Методика наставе биологије; др Радмила Николић, редовни професор Учитељског 
факултета у Ужицу, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Педагогија, дидактика 
и методике; др Марина Топузовић, ванредни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област   Морфологија, систематика и 
филогенија биљака, ментор; др Биљана Бојовић, доцент  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област   Физиологија  биљака, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад бр. 29/26 од 14.07.2014. године o поднетом приговору на магистарску тезу и  извештај 
комисије за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе кандидата Ане Ђокић-Остојић 
бр.01-10/199 од 11.07.2014.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следеће 

О д л у к е 
 

XIV-1. Одређује се комисија која ће у стручном погледу размотрити приговор 
бр.01-10/199 од 11.07.2014.године на магистарску тезу и  извештај комисије за преглед, 
оцену и одбрану магистарске тезе кандидата Ане Ђокић-Остојић и предложити Наставно-



научном већу заузимање одговарајућег става поводом предметног приговора и то 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;  

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

 
XIV-2. Одређује се комисија која ће у формално-правном погледу разматрати 

приговор бр.01-10/199 од 11.07.2014.године на магистарску тезу кандидата Ане Ђокић-
Остојић и предложити Наставно-научном већу заузимање одговарајућег става поводом 
предметног приговора и то у следећем саставу: 

 
1. Биљана Пауновић, дипл. правник, шеф студентске службе 
2. Небојша Ђусић, дипл. правник, секретар Факултета 
3. проф. др Драгослав Никезић, Декан Факултета. 

 

 
 

XV 
 

На основу члана 44 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  Института  
за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Љубиша Нешић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 
област Теоријска физика (ментор); др Владимир Ристић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка физика; др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка физика као и извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/25 од 14.07.2014. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XV-1. Одобрава се одбрана специјалистичког рада  под насловом „Утицај неких 
психолошко-педагошких фаактора на став ученика о предмету физика“ кандидата  
Момчила Ћирића, дипломираног физичара.  

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

 
 

 



XVI 
 

 На основу захтева Факултета педагошких наука у Јагодини, Универзитета у 
Крагујевцу бр.01-680/4 од 22.07.2014.године,   Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XVI-1.  Даје се сагласност  др Радосаву Ђорђевићу, ванредном професору у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за рад у допунском радном односу до 1/3 пуног радног времена на Факултету 
педагошких наука у Јагодини, за извођење  наставе из предмета Основе математике I и II у 
зимском семестру, са фондом од часова недељно,  за  школску 2014/15. годину. 
 
 

На основу захтева Факултета инжењерских наука  Универзитета у Крагујевцу 
бр.01-680/8 од 20.08.2014.године,   Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 

XVI-2.  Даје се сагласност  др Милошу Ивановићу, 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 Факултету инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу, за извођење  наставе из предмета Паралелни рачунарски 
системи и Рачунарске основе интернета,  за  школску 2014/15. годину. 
 
 

XVII 
 

У оквиру  ове тачке проф. др Марина Топузовић jе обaвeстилa   члaнoвe  Наставно-
научног већa дa ћe сe 1. и  2.  сeптeмбрa 2014. годинe oбaвити пријем докумената за други 
уписни рок на Природно-математичкоm факултетu у Краујевцу, a дa ћe сe пријемни 
испити одржати  4.  септембра. 2014. године. 
 

Седница Наставно-научног већа  закључена је у 12 часова  и 34 минута. 
. 

 
 
З А П И С Н И Ч А Р                                       ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ И НАУЧНИ РАД 
 
 
Далиборка Јовановић                       Проф. др Марина Топузовић 

 
 
 


