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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XL седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 07.09.2011. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 23  чланa већа од укупно 33 члана и то: проф. др Зорица Бугарчић, 
проф. др Растко Вукићевић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, мр 
Слађана Димитријевић, доц.др Горица Ђелић, проф. др Милош Ђуран, проф. др 
Иван Живић, проф. др Аца Марковић,  проф. др Владимир Пејчев,  проф. др 
Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав 
Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, доц. др 
Снежана Симић, доц. др Марија Станић, проф. др Душан Стефановић, доц. др 
Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, 
проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Бранислав Чабрић. Проф. др Љиљана 
Чомић дошла је на седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних 
чланова већа био 24. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.прав и 
Далиборка Јовановић,економиста. 

 Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Александар 
Теодоровић, 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, 
2. Избор једног представника Факултета за суд части Универзитета у Крагујевцу,   
3.Разматрање извештаја по конкурсу за избор у звање редовни професор у 
Институту за физику, 

4. Утврђивање предлога за избор два кандидата у звање ванредни професор у 
     Институту за биологију и екологију, 
5. Утврђивање предлога за избор у звање доцент за ужу научну област 
     Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија у Институту за 
     Биологију и екологију, 
6.  Доношење одлуке о избору у звање три асистента за ужу научну област 
     Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику 
     и једног асистента за ужу научну област Енглески језик на Катедри  
     Општеобразовних предмета,  



7.  Избор једног истраживача -сарадника за ужу научну област Физика у Институту 
     за физику  и једног истраживача-сарадника за ужу научну област Хемија у 
     Институту за хемију, 
8. Покретање поступка за избор два истраживача-сарадника за научну област 

Биологија у Институту за биологију и екологију, 
9.   Избор у звање истраживача-приправника за ужу научну област Биологија у 
      Институту за биологију и екологију, 
10. Разматрање извештаја комисије за избор једног наставника у звање ванредни 
      професор за научну област Морфологија, систематика и физиологија биљака у  
      Институту за биологију и екологију , 
11. Расписивање конкурса за избор једног асистента за ужу научну област  
      Неорганска хемија у Институту за хемију, 
12. Разматрање извештаја по конкурсима за избор једног кандидата у звање доцент 
      у Институту за математику и информатику и једног кандидата у звање доцент 
      у Институту за хемију, 
13. Разматрање извештаја комисије за избор једног истраживача-приправника за 
      научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 
14. Одобравање одбране једне докторске дисертације у Институту за хемију, 
15. Усвајање извештаја комисија о оцени докторских дисертација једна у 
       Институту за хемију, једна у Институту за физику и две у Институту за 
       Математику и информатику, 
16. Предлог комисија за оцену и одбрану три докторске дисертације у Институту за 
      хемију и једне комисије у Институту за биологију и екологију, 
17. Разматрање извештаја о подобности теме и кандидата за израду једне докторске 
      дисертације у Институту за математику и информатику и две докторске 
      дисертације у Институту за хемију, 
18. Предлог комисије за писање извештаја о подобности теме и кандидата за израду 
      докторске дисертације у Институту за математику и информатику, 
19. Предлог комисије за писање извештаја о подобности теме и кандидата за израду 
      магистарске тезе у Инстутуту за хемију, 
20. Захтеви наставника и сарадника, 
21. Разно. 
 

I 
 

Записник под бројем 550 са XXXIX седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 29.06.2011. године, једногласно је 
усвојен. 

                   
          II 

 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Аца Марковић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Јелица 
Стојановић и проф. др Растко Вукићевић. Након ове дискусије Наставно-научно 
веће се усагласило да ова тачка Дневног реда буде одложена за наредну седницу 
Наставно-научног већа. 

 



         III 
  
 Ову тачку Дневног реда, продекан за наставу и научни рад, проф. др 
Александар Теодоровић, скинуо  је са разматрања јер извештај комисије није 
разматран на састанку Већа Катедре Института за физику Факултета тако да је 
одложена  за неку од наредних седница Наставно-научног већа. 

 
              IV 
 
На основу члана  122, став 1  Статута Универзитета  у Крагујевцу, члана 93 

Статута Факултета, дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 682/6 од 23.07.2011. 
године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: 
Др Бранимир Петковић, редовни професор Биолошког факултета у Београду, ужа 
научна област: Морфологија и систематика виших биљака; Др Ружица Игић, 
редовни професор, ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Ботаника и Др Аца 
Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине,Наставно-научно веће једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-1. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Драгана Павловић-

Муратспахић, доцент, изабере у звање ванредног професора за ужу научну 
област: Морфологија, систематика и филогенија биљака у Институту за 
биологију и екологију Прирoдно-математичког факултета у Крагујевцу, на пет 
година. 

 
Ову одлуку заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити  

надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу, на даљи поступак. 
 
 
На основу члана  122, став 1  Статута Универзитета  у Крагујевцу, члана 93 

Статута Факултета, дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 962/4 од 24.07.2011. 
године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: 
Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу (50%) и 
Медицинског факултета у Крагујевцу (50%), ужа научна област: Генетика и 
еволуција; Др Андраш Штајн, редовни професор, ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физиологија животиња и Др Марина Стаменковић-Радак, ванредни 
професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Генетика и 
еволуција,Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-2. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Снежана Станић, 

доцент, изабере у звање ванредног професора за ужу научну област: Генетика и 



еволуција у Институту за биологију и екологију Прирoдно-математичког 
факултета у Крагујевцу, на пет година. 

 
Ову одлуку заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити  

надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу, на даљи поступак. 
 

V 
 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Андраш Штајн, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња; др Михајло 
Спасић, редовни професор Хемијског факултета и научни саветник Института за 
биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Биохемија, др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Молекуларна 
биологија и Др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Физиологија животиња и дописа Универзитета бр.1063/6 од 
29.08.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
V-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Снежана Марковић, изабере у 

звање доцента за ужу научну област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија 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. 

 
VI 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 968/3 од 05.08.2011. 
године, а заведено под бројем 01-15/153 од 31.08.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Светлана Јанковић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Стохастичка анализа са применама; Др Драгић Банковић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка логика и 
Биостатистика, Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета бр.05-430/17 од 27.05.2011. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-1.  Славица Стаменковић, асистент, поново се  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. 
 



На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1065/3 од 29.07.2011. 
године, а заведено под бројем 01-15/157 од 31.08.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског  факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; Др Дејан Бојовић, 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа 
са применама, Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама, као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета бр.05-500/1 од 03.06.2011. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-2.  Татјана Томовић, асистент, поново се  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. 
 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1064/3 од 29.07.2011. 
године, а заведено под бројем 01-15/156 од 31.08.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Стеван Пилиповић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа 
научна област: Математичка анализа; Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а 
у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама, Др Марија 
Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета 
бр.05-500/2 од 03.06.2011. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VI-3.  Сузана Симић, асистент, поново се  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. 

 
 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1021/3 од 11.07.2011. 

године, а заведено под бројем 01-15/143 од 13.07.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Стеван Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Енглески језик; Др Душица Лазић, предавач Медицинског 
факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Енглески језик, Др Вера Савић, 
предавач Педагошког факултета у Јагодини, ужа научна област: Енглески језик, као 
и сагласности Катедре за општеобразовне предмете Факултета бр.01-430/16 од 
24.05.2011. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 



О д л у к у 
 

VI-4.  Аница Глођовић, асистент, поново се  бира се у звање асистента, за 
ужу научну област: Енглески језик на Катедри за општеобразовне предмете, 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

       VII 
  
     На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 969/3 од 11.07.2011. године, 
а  заведено под бројем 01-15/144 од 13.07.2011. године, члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Субатомска физика; др Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика и др Владе Урошевић, 
ванредни професор Техничког факултета у Чачку, ужа научна област: 
Информатика и радијациона физика, Наставно-научно веће Факултета једногласно 
је донело следећу 
 

 
   О д л у к у 

 
 VII-1. Ана Симовић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник, за научну област Физика, у Институту за физику 
Факултета, на три године. 
 
 
 На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1111/3 од 08.08.2011. године, а  
заведено под бројем 01-15/158 од 31.08.2011. године, члана 99 Статута Факултета и 
Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Хемија природних производа, Биохемија; др Јелица Стојановић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија и др Лидија Израел-
Живковић, доцент Медицинског факултета у Београду, ужа научна област: Хемија 
у медицини, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

 
   О д л у к у 

 
 VII-1. Владимир Михаиловић, истраживач-приправник, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 
 
 
 
 
 



                                                                   VIII 
 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Аца Марковић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 
Љиљана Чомић, проф. др Бранислав Поповић и Небојша Ђусић, дипл.прав.  
Након ове дискусије а, на захтев Института за биологију и екологију, бр.04-690/13 
од 05.09.2011. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Милене Ћурчић, дипломираног 
биолога у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 
Биологија. 
 

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

1. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Физиологија животиња, Биохемија и молекуларна биологија; 

2. Др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Физиологија животиња; 

3. Др Татјана Митровић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Биотехнологија. 

 
 
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-690/14 од 05.09.2011. 

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-2. Покреће се поступак за избор Иване Стошић, дипломираног 
биолога у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област 
Биологија. 
 

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

1. Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Генетика и еволуција; 

2. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Физиологија животиња, Биохемија и молекуларна биологија; 

3. Др Драгица Радојковић, научни саветник  Института за молекуларну 
генетику и генетички инжењеринг у Београду, ужа научна област: Генетика. 
 

IX 



  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 970/3 од 22.07.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/149 од 29.08.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Мирјана Стојановић-Петровић, редовни доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, 
ужа научна област: Зоологија и Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине; др Смиљка Шимић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна 
област: Морфологија и систематика бескичмењака и Еволуција и др Снежана 
Пешић,  доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија 
и заштита животне средине, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

 IX-1. Јована Милановић, дипломирани биолог, бира се у истраживачко 
звање истраживач-приправник, за ужу научну област Биологија, у Институту 
за биологију и екологију Факултета, на три године. 
 
                                                                        X 
 

    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 Петар Марин, редовни професор Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 
биљака,  др Бранислав Ранковић, редовни професор, ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгологија, микологија и лихенологија и др Соња Дулетић-
Лаушевић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна 
област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака као и сагласности 
Инсититута за биологију и екологију Факултета бр. 04-690/17 од 05.09.2011. 
године, Наставно-научно веће 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 др Марине Топузовић, доцента у 
звање ванредног професора за ужу научну област Морфологија,систематика и 
филогенија биљака у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 
 
                                                                    XI 
  

На основу захтева Института за хемију, бр. 03-690/6 од 01.09.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 
 
 



О д л у к е 
 

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

 
XI-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Неорганска хемија  
у следећем саставу: 

1. Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

2. Др Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна обалст: Неорганска хемија; 

3. Др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија. 

 
       XII 

 
На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Божидар Раденковић, редовни професор 
Факултета организационих наука у Београду, ужа научна област: Информационе 
технологије; др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Информатика у физици, др Бобан Стојановић , доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање као и сагласности Института за 
математику и информатику бр. 05-690/19 од 07.09.2011.године, а по конкурсу 
расписаном дана 29.06.2011. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                           О д л у к у 
 

XII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Ненада Стефановића,  у звање 
доцента за ужу научну област Информациони системи  у Институту за 
математику и информатику Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 

На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Зоран Матовић, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; др Срећко Трифуновић, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, др 
Вукадин Леовац , редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију бр. 03-690/2 од 



31.08.2011.године, а по конкурсу расписаном дана 15.06.2011. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 
 
 
                                                           О д л у к у 
 

XII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Весне Милетић,  у звање доцента 
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. 
 

                     XIII 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-690/16 од 05.09.2011. године у саставу: 
Др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна 
област: Алгологија, микологија и лихенологија, др Мирко Цвијан, ванредни 
професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Алгологија, 
микологија и лихенологија, др Снежана Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Екологија, биогеографија заштита животне средине, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
    О д л у к у 

 
XIII-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Марије Мишчевић, дипломираног 
биолога у звање истраживач-приправник, за научну област – Биологија у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на 
Универзитетском сајту у трајању од 30 дана. 
  

                 XIV 
 
            На основу одлуке Стручног већа Универзитета у Крагујевцу бр. 1051/3 од 
06.07.2011. године , Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 
                                                               О д л у к у 
 

XIV-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом "Синтеза и 
карактерисање комплекса неких прелазних метала са етилендиамин-N,N'-ДИ-S,S-2- 
пропионском киселином" кандидата мр Верице Глођовић.  



Истовремено се овлашћује декан Факултета проф. др Драгослав Никезић, да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране докторске дисертације из става 1 
ове одлуке. 
                                                                      XV 

 На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију бр. 03-380/5 од 10.05.2011. године Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: Др Иван Гутман, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија, Др Јелена Радић-Перић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Атомистика,   Др Светлана 
Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка 
хемија и дописа Универзитета бр. 01-15/128 од 30.06.2011. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу  

                                                                О д л у к у 

 XV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Прилог 
познавању цикличне конјугације у дериватима аценафтилена и флуорантена"  
кандидата Јелене Ђурђевић 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 математику и информатику бр. 05-340/5 од 21.04.2011. године 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др Драгић Банковић, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка логика и 
Биостатистика, Др Градимир Војводић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, 
ужа научна област: Математичка логика и алгебра,   Др Радосав Ђорђевић, 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика и 
дописа Универзитета бр. 01-15/150 од 29.08.2011. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу  

                                                                О д л у к у 

 XV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Једначине 
на неким мрежама"  кандидата мр Силване Маринковић 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 физику бр. 02-430/3 од 18.05.2011. године Природно-математичког 



факултета у Крагујевцу у саставу: Др Дејан Гвоздић, редовни професор 
Електротехничког факултета у Београду, ужа научна област: Физичка електроника 
и оптичке комуникације, Др Петар Матавуљ, ванредни професор Електротехничког 
факултета у Београду, ужа научна област: Физичка електроника и оптоелектроника 
и   Др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Субатомска физика и дописа Универзитета бр. 01-15/152 од 31.08.2011. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

                                                                О д л у к у 

 XV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " 
Моделовање простирања светлости кроз вишемодна оптичка влакна са степенастим 
индексом преламања применом једначине протока снаге"  кандидата Бранка 
Дрљаче 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 математику и информатику бр. 02-500/13 од 14.06.2011. године 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др Владимир 
Цвјетковић , доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у 
физици, Др Ненад Филиповић, редовни професор Машинског факултета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биомеханика, Информатика,   Др Мирослава 
Петровић-Торгашев, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Геометрија, Др Дубравка Мијуца, редовни професор Факултета за градитељски 
менаџмент Унион у Београду, ужа научна област: Пројектовање и конструкције и 
Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу и дописа Универзитета бр. 01-
15/154 од 31.08.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

                                                                О д л у к у 

 XV-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Развој 
метода и софтверског система за пре и пост процесирање модела коначних 
елемената"  кандидата Данка Милашиновића 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. 

 

 

 

 



       XVI 
 
 На основу захтева Института за хемију  бр. 03-690/9 од 01.09.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XVI-1. Oдређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Корелација биолошких активности синтетисаних деривата 4-
хидроксикумарина и њихових физичко-хемијских параметара "  кандидата Милана 
Младеновића,  у следећем саставу: 
 

1. Др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Биохемија; 

2. Др Мирјана Михаиловић,  виши научни сарадник Биолошког института 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Молекуларна 
биологија; 

3. Др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, 
ужа научна област: Биохемија. 

 
 
  На основу захтева Института за хемију  бр. 03-690/10 од 01.09.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVI-2. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Биохемијска активност алкохолног екстракта биљака Halacsya sendtneri, 
Onosma aucherianum и Kitaibelia vitifolia у функцији количине фенолних једињења "  
кандидата Павла Машковића,  у следећем саставу: 
 

1. Др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Биохемија; 

2. Др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, 
ужа научна област: Биохемија и 

3. Др Јелена Драгишић-Максимовић, научни сарадник Института за 
Мултидисциплинарне науке, ужа научна област: Биохемија биљака 

 
 
  На основу захтева Института за хемију  бр. 03-690/11 од 01.09.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XVI-3. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Кинетичка испитивања реакције диспропорционисања јодне киселине у 



растворима сумпорне киселине "  кандидата мр Смиљане Марковић, у следећем 
саставу: 
 

1. Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија; 

2. Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија и 

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

 
 
  На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-690/15 од 
05.09.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XVI-4. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Биотичка активност етарских уља одабраних биљака из фамилије 
Asteraceae и механизми њиховог антибактеријског деловања у условима in vitro "  
кандидата Зорице Стојановић-Радић,  у следећем саставу: 
 

1 Др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Микробиологија; 

2 Др Татјана Михајилов-Крстев, доцент ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: 
Микробиологија; 

3 Др Владимир Ранђеловић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Ботаника и 

4 Др Драгана Павловић-Муратспахић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

 
                                                                     XVII 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 
информатику бр. 05-690/12 од 05.09.2011. године Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: Др Малиша Жижовић, редовни професор 
Техничког факултета у Чачку, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама, Др Драган Ћурчић, редовни професор Техничког факултета  у Чачку, 
ужа научна област: Математичка анализа са применама,  Др Дејан Бојовић 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа 
са применама, Др Синиша Јешић, доцент Електротехничког факултета у Београду, 
ужа научна област: Математичка анализа са применама и Др Марија Станић, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу    

                                                                  О д л у к у 

 XVII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Ставови о 



непокретној тачки на просторима са недетерминистичком метриком" за израду 
докторске дисертације кандидату мр Ралету Николићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Синиша Јешић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 46 став 6 Статута Униврзитета и члана 
48 став 7 Статута Факултета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-690/8 од 
01.09.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Др Горан Калуђеровић, научни сарадник Institut für Chemie 
Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Немачка, ужа научна област: 
Неорганска хемија,  Др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија и Др Небојша Арсенијевић, 
редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Микробиологија и имунологија; Онкологија, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу  

   

                                                                  О д л у к у 

 XVII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Синтеза, 
карактеризација и потенцијална цитотоксичност О,О'-диалкил-(S,S)-етилендиамин-
N,N'-ди-2-(4-метил)-пентаноата и одговарајућих паладијум (II) и платина (IV) 
комплекса" за израду докторске дисертације кандидату Јелени Вујић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Срећко Трифуновић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 46 став 6 Статута Униврзитета и члана 
48 став 7 Статута Факултета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-690/1 од 
31.08.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија,  Др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија и Др Небојша Арсенијевић, 
редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Микробиологија и имунологија; Онкологија, Др Љиљана Чомић, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија и Др Биљана Петровић, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хенмија, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу  

   



 

 

                                                                  О д л у к у 

 XVII-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Синтеза и 
карактеризација неких комплекса паладијума (II)  и њихова потенцијална 
активност" за израду докторске дисертације кандидату Гордани Радић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Срећко Трифуновић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 46 став 6 Статута Униврзитета и члана 
48 став 7 Статута Факултета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

           XVIII 
 
  На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-690/4 од 
31.08.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XVIII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под 
називом "Неки резултати о екстремалним вредностима Рандићевог индекса на 
графовима" и кандидата Томице Дивнића, за израду докторске дисертације под 
наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1 Др Вера Ковачевић-Вујчић, редовни професор ФОН-а у Београду, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама; 

2 Др Мирослав Петровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгебра и логика и 

3 Др Љиљана Павловић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
                                                                         XIX 
 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-690/5 од  
01.09.2011. године Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу  
 
                                                                    О д л у к у 
 

XIX-1. Одређује се комисија за оцену подобности теме за израду 
магистарске тезе под насловом "Синтеза, карактеризација и потенцијална 
антимикробна активност етил естара неких лиганада edda-типа и одговарајућих 
платина (IV) комплекса" и кандидата Милене Станковић у следећем саставу: 



 
1. Др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 

област: Неорганска хемија (ментор); 
2. Др Тибор Сабо, редовни професор хемијског факултета у Београду, ужа 

научна област: Неорганска хемија; 
3. Др Ратомир Јелић, ванредни професор Медицинског факултета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија. 
 
 

        XX 
 

На основу захтева, Дејана Бојовића бр. 05-690/3 од 31.08.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
XX-1. Даје се сагласност, др Дејану Бојовићу, ванредном професору на 

Институту за математику и информатику Факултета, за рад до једне трећине пуног 
радног времена у школској 2011/2012. години на Високој хемијско-технолошкој 
школи у Крушевцу. 

 
XI 

  
 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 52 минута. 
 
 
 
      З А П И С НИ Ч А Р                                                  ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

                                                                                         И НАУЧНИ РАД 

      Далиборка Јовановић 

                                                                                     Проф. др. Александар Теодоровић 

 


