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З А П И С Н И К 
 

Са III  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 21.11.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 22 чланa већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић,  мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Ненад Вуковић, проф. др Милош 
Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, доц. др Милан Јоксовић, 
доц. др Драгана Крстић, проф.др Светлана Марковић, проф. др Драгослав 
Никезић, проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф. др 
Владимир Пејчев, проф.др Зорица Петровић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. 
др Светислав Савовић, Олгица Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др 
Јелица Стојановић, проф. др Марина Топузовић  и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Бранка Огњановић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, 
проф. др Владимир Ристић и проф. др Слободан Сукдолак дошли су на седницу са 
малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 26.  

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи:  управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић,  
управник института за биологију и екологију проф. др Аца Марковић, секретар 
Факултета Небојша Ђусић, дипл. прав. и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Чланови Наставно-научног већа су повели дискусију поводом предложеног 
Дневног реда и то: проф. др Зорица Петровић, проф. др Светлана Марковић, проф. 
др Драгослав Никезић, Ненад Вуковић, проф. др Иван Живић, проф. др Милош 
Ђуран и проф. др Растко Вукићевић. Након ове дискусије уз примедбу проф. др 
Зорице Петровић на шесту тачку Дневног реда  и предлог да се поменута тачка 
избрише са предложеног Дневног реда Наставно-научно веће је  са 17 гласова 
"ЗА", 5 гласа "ПРОТИВ" и 1 "УЗДРЖАНИМ" гласом  усвојило следећи 

 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице.  
2. Разматрање извештаја Комисије о избору једног наставника у звање ванредни 

професор за ужу научну област Неорганска хемија.  
3. Разматрање извештаја Комисије о избору сарадника у звање асистент у 

Институту за  биологију и екологију.  



4. Разматрање извештаја Комисије о избору у звање истраживач – сарадник  и то: 
два   извештаја за научну област Хемија и једног извештаја за научну област 
Биологија. 

5. Промена одлуке ННВ од 10.10.2012. о предлогу Комисије за избор једног 
доцента за ужу научну област Биохемија.  

6. Покретање два поступка за избор у звање  истраживач- приправник за научну 
област Хемија.  

7. Утврђивање одлуке о прихватању  извештаја Комисије за оцену две урађене 
докторске  дисертације. 

   8.   Избор представника ПМФ-а у Сенату, Стручном већу и Савету Универзитета.  
9.   Поверавање наставе у Институту за биологију и екологију и Институту за 
      хемију. 
10. Разно.  
 

 
   I 

 
Записник под бројем 760 са II седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 07.11.2012. године, једногласно је усвојен. 
    II 

    На основу члана 122 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 93 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област 
Неорганска хемија; др Милош Ђуран, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Неорганска хемија и др Тибор 
Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, научна 
област Неорганска хемија, Наставно-научно веће једногласно је 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 Биљане Петровић, доцента у 
звање ванредног професора за ужу научну област Неорганска хемија у 
Институту за хемију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

III 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој је учествовао: 

проф. др Аца Марковић. Након ове дискусије а, 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 Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др Снежана 
Станић,  ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Генетика и еволуција и др Марина Стаменковић-Радак,   ванредни професор 
Биолошког факултета Универзиетета у Београду,  ужа научна област Генетика и 



еволуција, а по конкурсу расписаном дана 10.10.2012. године у листу "Послови", 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                                 О д л у к у 
 
  III-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Дарка Грујичића, асистента, у 
звање асистента за ужу научну област Генетика и еволуција у Институту за 
биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на  сајту 
Факултета. 

IV 
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке ректорског 

колегијума бр.819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Института 
за хемију бр. 03-810/6 од 14.11.2012. године у саставу: др Зорка Станић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област 
Аналитичка хемија;  др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког   факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област Аналитичка 
хемија и др Снежана Николић-Мандић, ванредни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, научна област Аналитичка хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Степановић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  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 бр.819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Института 
за хемију бр. 03-810/5 од 14.11.2012. године у саставу: др Зорка Станић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, научна област 
Аналитичка хемија; др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког   факултета Универзитета у Крагујевцу,  научна област Аналитичка 
хемија; др Снежана Николић-Мандић, ванредни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, научна област Аналитичка хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       IV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Тијане Димић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  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 бр.819 од 22.10.2012. године  и Извештаја стручне комисије Института 
за биологију и екологију бр. 04-810/15 од 19.11.2012. године у саставу:  др Снежана 
Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др 
Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, научна област Алгологија и микологија; др Мирко 
Цвијан, ванредни професор Биолошког факултета  Универзитета у Београду, научна 
област Алгологија и микологија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       IV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Невене Ђорђевић, дипломираног 
биолога-еколога 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. 

V 
На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-670/18 од 08.10.2012. 

године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 V-1.  Преиначава се одлука бр. 670/V-10 од 10.10.2012. године тако да 
гласи:"Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Биохемија, у Институту 
за биологију и екологију Факултета, у следећем саставу: 

 
1. Др Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија; 
 

2. Др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 
 

3. Др Драгица Зорић, редовни професор Пољопривредног факултета, 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Биохемија; 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак."   
 
 
 
 



          VI 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-810/4  од 14.11.2012. године године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Покреће се поступак за избор Нинка Раденковића, дипломираног 
хемичара у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

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

1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Органска хемија; 

2. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Органска хемија;  

3. др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, научна 
област  Хемија. 

  
На захтев Института за хемију бр. 03-810/3  од 14.11.2012. године Наставно-

научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-2. Покреће се поступак за избор Ненада Јанковића, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник 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, научна област: Органска хемија; 

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

3.  др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару,  
научна област: Хемија. 

       VII 
На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Института за биологију и екологију Факултета бр. 04-650/24 од 25.09.2012. године 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др  Владица Симић, 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине, Др Ивана Магуире, доцент 
Природословно-математичког факултета у Загребу, ужа научна област: Природне 



знаности, поље Биологија, грана Зоологија и Др Момир Пауновић, научни сарадник 
Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна 
област: Биологија ( Хидроекологија), Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
  
                                                                О д л у к у 

 VII-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом  
"Дистрибуција, филогенија, екологија и конзервација ракова из фамилије Astacidae 
на подручју Црне Горе " кандидата мр Милке Рајковић 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 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију Факултета бр. 03-630/1 од 06.09.2012. године Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др Предраг Ђурђевић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка и неорганска 
хемија, Др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 
у Београду, ужа научна област: Хемија у фармацији  и Др Живадин Бугарчић, 
редовни професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија , Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
  
                                                                О д л у к у 

 VII-2 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом "Проучавање 
бинарних равнотежа у растворима гадолинијум (III)  и алуминијум (III) јона у 
присуству флуорохинолона офлоксацина и моксифлоксацина" кандидата мр Ивана 
Лазаревића и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности 
није било никаквих примедби. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и 
члана 48 став 7 Статута  Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у 
циљу добијања сагласности. 

 
          VIII 
 

На основу дописа Института за биологију и екологију бр 04-760/13 од 
06.11.2012.године,  Института за физику бр.02-810/1 од 14.11.2012. године, 
Института за математику и информатику бр. 05-810/9 од 19.11.2012.године и 
Института за хемију бр.03-810/12 од 19.11.2012.године, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећe 



 
 
 
 
                 О д л у к e  

 VIII-1. Подржава се предлог Декана Факултета да се за чланове Стручног 
већа за Природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу изаберу следећи 
представници Природно-математичког факултета у Крагујевцу и то: 
 
 1. проф.др Бранислав Ранковић      -    Институт за биологију и екологију 

2. проф.др Драгослав Никезић          -   Инститит за физику 
3. проф.др Растко Вукићевић            –   Институт за хемију 
4. проф.др Мирослава Петровић-Торгашев -  Инститит за математику и  
информатику        

 VIII-2. Бира се за члана Сената Универзитета у наредном мандатном 
периоду следећи представник Природно-математичког факултета у Крагујевцу и 
то: 
 

1. Др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор у Институту за 
математику и информатику Факултета 

 
VIII-2. Бира се за члана Савета Универзитета у наредном мандатном 

периоду следећи представник Природно-математичког факултета у Крагујевцу и 
то: 

 
1. Др Љиљана Чомић, редовни професор у Институту за биологију и 

екологију Факултета.  

          IX 
У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој је учествовао: 

проф. др Милош Ђуран. Након ове дискусије а ,на oснову захтева Института за 
биологију и екологију бр.04-810/13 и 04-810/17 од 19.11.2012. године, Наставно-
научно веће једногласно је донело следећу 
 

                                                 О д л у к е 
 

IX-1. Поверава се извођење испита, због престанка трећинског ангажовања 
појединих наставника (услед гашења студијског програма струковних студија), као 
и због одласка наставника у пензију из:  
- дела предмета  Ботаника – доц. др Горици Ђелић 
- предмета Кормофите - доц. др Горици Ђелић 
- предмета Туризам и одрживи развој  - комисији у саставу: проф.др Бранислав 
Ранковић, проф.др Љиљана Чомић и проф. др Марина Топузовић. 



 
IX-2.  Ангажује се у трећински радни однос проф. др Томка Миљановић, 

редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, за наставу на 
Магистарским студијама смер Методика наставе биологије, у Институту за 
биологију и екологију за школску 2012/13 годину.  

 
 
На основу захтева Института за хемију  бр. 03-810/7 од 15.11.2012. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 
  О д л у к у 
 
IX-3.  Поверава се одржавање  наставе др Борису Фуртули, доценту у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета, из предмета   
Филозофија и историја хемије у школској 2012./2013. години. 

 
      X 
 
Под тачком разно није било никакве дискусије. 
 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 35 минута. 
 
 

    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 

 


