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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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27. 02. 2013. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са  IX  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 27.02.2013. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало је 27 чланова 
већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, мр Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. 
др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, др Милош Ивановић, доц. др Милан 
Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, 
проф. др Владимир Пејчев, проф.др Зорица Петровић, проф. др Бранислав 
Поповић, др Мирко Радуловић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир 
Ристић, проф. др Светислав Савовић, др Олгица Стефановић, проф. др Слободан 
Сукдолак, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др 
Срећко Трифуновић  и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Љиљана Павловић и доц. др Бобан Стојановић дошли су на 
седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 
29. 

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, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, 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 једногласно  усвојили следећи 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 
 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање предлога за избор једног доцента за ужу научну област биохемија. 
3. Покретање поступка за избор једног доцента за ужу научну област Органска 
хемија. 

4. Разматрање извештаја Комисије за избор асистента за ужу научну област 
Аналитичка хемија. 

5. Покретање поступка за избор у звање научни сарадник за научну област хемија. 
6. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника за научну област 
Математика. 



7. Разматрање извештаја Комисије о избору у звање истраживач-приправник за 
научну област Математика. 

8. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану две докторске дисертације у 
Институту за математику и информатику. 

9. Одређивање комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за 
хемију. 

10. Разматрање три извештаја Комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме и то у Институту за математику и информатику (1) и 
Институту за хемију (2). 

11. Одређивање Комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости 
теме докторске дисертације у Институту за математику и информатику. 

12. Усвајање листе ментора у Институту за математику и информатик за школску 
2012/13 годину. 

13. Одређивање рецезената за рукопис књиге Увод у теорију оптичких таласовода, 
аутора Милана Ковачевића и Alexandra Djordjevicha. 

14. Утврђивање предлога измена и допуна Статута ПМФ-а. 
15. Усвајање Извештаја о раду ПМФ-а за 2012. годину и Финансијског извештаја за 

2012. годину. 
16. Усвајање критеријума за ангажовање наставника са других високошколских 
установа на Докторским академским студијама на ПМФ-у. 

17. Захтеви наставника и сарадника. 
18. Давање сагласности за рад у другој високошколској установи. 
19. Поверавање наставе у Институту за хемију. 
20. Разно. 
 

   I 
 
Записник под бројем 100 са VIII  седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 13.02.2013. године, једногласно је усвојен. 
 
     II 
 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Гордана Матић, редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду ужа научна област Биохемија и 
молекуларна биологија;  др Славица Солујић, 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, као и сагласности Института за биологију 
и екологију бр. 01-15/41 од 14.02.2013. године, дописа Универзитета бр.765/7 од 
11.02.2013. године, Наставно-научно веће 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 доцента 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 захтев Института за хемију  бр. 03-150/2 од 25.02.2013. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следеће 
 

О д л у к у 
 

 III-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Органска хемија. 

     III-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Oрганска хемија, у 
Институту за хемију Факултета, у следећем саставу: 

1. др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког  факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија. 

2. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија. 

3. др Владимир Павловић, редовни професор Хемијског факултета у  
Београду, ужа научна област: Органска хемија. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

 
 

      IV 
На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 

колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Зорка Станић, доцент 
Природно-математичког факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Аналитичка хемија: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област 
Аналитичка хемија; др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког 
факултета у Бору, ужа научна област Аналитичка хемија, а по конкурсу 
расписаном дана 03.01.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 

 



                                                                 О д л у к у 
 
  IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Зоранa Симићa, асистента, у звање 
асистента за ужу научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију 
Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на  сајту Факултета. 
 
 
      V 
 
 На  захтев Института за хемију, бр. 03-150/3 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор др Jелене Ђурђевић, асистента  у научно 
звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу. 
 

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

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

2. др Јелена Радић-Перић, редовни професор Факултета за физичку  
хемију у Београду, ужа научна област: Атомистика. 

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

4. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска  хемија. 

 
 
      VI 
 
  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Мирослава Петовић-Торгашев, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  
ужа научна област Геометрија; др Мирослава Антић, доцент Математичког  
факултета Универзитета у  Београду,  ужа научна област Геометрија;  др Емилија 
Нешовић, доцент Природно-математичког  факултета Универзитета у  Крагујевцу, 
ужа научна област: Геометрија, извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад, бр.  29/14 од 21.02.2013. године,  
Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
 



 
 
 
      О д л у к у 

 
 VI-1. Милица Грбовић, дипломирани математичар-информатичар, бира се 

у истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Математика, у 
Институту за математику и информатику Факултета, на три године. 

 
VII 

 
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 05-150/17 од 25.02.2013. године у саставу: 
др Драгић Банковић, 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 Бојана Боровићанин, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и 
логика, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
     О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Милице Миливојевић, мастера 
математике у звање истраживач-приправник, за научну област – Математика у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на  сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
     VIII 
 
На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 

Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за математику и информатику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-150/20 од 22.02.2013. 
године у саставу: др Љиљана Петровић, редовни професор Економског факултета у 
Београду, ужа  научна област Статистика и математика; др Светлана Јанковић, 
редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, ужа научна област 
Стохастичка анализа са применама; др Дејан Бојовић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
  
 
 
 
 



                                                                О д л у к у 

 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом  

" Статистичка теорија узрочности у непрекидном случају " кандидата  
мр Слађане Димитријевић.  

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 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за математику и информатику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-150/21 од 22.02.2013. 
године у саставу: Љиљана Петровић, редовни професор Економског факултета у 
Београду, ужа  научна област Статистика и математика; др Светлана Јанковић, 
редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу, ужа научна област 
Стохастичка анализа са применама; др Дејан Бојовић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
  
                                                                О д л у к у 

 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом  

" Статистичка теорија узрочности, стохастичке диференцијалне 
једначине и својство мартингалне репрезентације " кандидата  мр Драгане 
Ваљаревић.  

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. 
 
  
 



 
 

      IX 
 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-150/11 од 
25.02.2013.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
                                                                  О д л у к у 

 
IX-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 

називом " Диетаноламински паладијум(II)- комплекс као катализатор Хекове 
реакције " кандидата  Владимира Петровића, у следећем саставу: 
  

1. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког  
      факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска  хемија 
2. др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког  
      факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија 
3. др Владимир Павловић, редовни професор Хемијског факултета у  
Београду, ужа научна област: Органска хемија. 

 
      X 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 
информатику бр. 05-150/18 од 25.02.2013. године у саставу: др Драгић Банковић, 
редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа  научна област 
Математика; др Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког  факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Милош 
Ивановић, доцент Природно-математичког  факултета  Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Рачунарске комуникације, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 
 

                                                               О д л у к у 

 X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Методе 
развоја и адаптације регресионих модела базиране на генетским алгоритмима " 
за израду докторске дисертације кандидату Миловану Миливојевићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке доц. др 
Бобан Стојановић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у 
вези са чланом 46 став 6 Статута  Универзитета, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
 



На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-150/10 од 
25.02.2013. године у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија     (ментор); др  Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Живослав Љ. Тешић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија; др Биљана 
Петровић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Неорганска хемија, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
 

                                                               О д л у к у 

 X-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Синтеза, 
каарактеризација и испитивање механизма супституционих реакција 
рутенијум(II) комплекса " за израду докторске дисертације кандидату Ани Рилак. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Живадин Бугарчић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у 
вези са чланом 46 став 6 Статута  Универзитета, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-150/13 од 

25.02.2013. године у саставу: др Зоран Д. Матовић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија    (ментор); др  Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-
математичкогфакултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска хемија; др сц. 
Гордана Богдановић, виши научни сарадник Института за онкологију Војводине, 
Сремска Каменица, ужа научна област Онкологија, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 
 

                                                               О д л у к у 

 X-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Синтеза и 
антитуморна активност комплекса паладијума(II) са дериватима диамида 
оксалне и малонске киселине " за израду докторске дисертације кандидату Емини 
Мркалић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Зоран Матовић. 



 Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у 
вези са чланом 46 став 6 Статута  Универзитета, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
             XI 
 
 На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-150/16 од 
25.02.2013. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 

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

" Анализа и примене квадратурних формула Гаусовог типа за 
тригонометријске полиноме " и кандидата Татјане Томовић, за израду 
докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Академик др Градимир В. Миловановић, редовни професор  
Математичког института САНУ, Ужа научна област: Нумеричка анализа и  
Теорија апроксимација; 

2. др Дејан Р. Бојовић, ванредни професор Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама; 

3. др Александар С. Цветковић, ванредни професор Машинског  
факултета у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство 

4. др Марија П. Станић, ванредни професор Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

             XII 
 На основу предлога Института за математику и информатику Природно-

математичког факултета бр. 05-150/15 од 25.02.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
 
     XII-1. Одређује се листа ментора на докторским академским студијама 
математике у Институту за математику и информатику и то: 
  

1. др Сузана Алексић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
2. др Татјана Алексић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
3. др Дејан Бојовић, ванредни професор  Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 

4. др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 



5. др Мирко Леповић, ванредни професор Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 

6. Академик др Градимир Миловановић, редовни професор Математичког 
института САНУ у  Београду 

7. др Емилија Нешовић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
8. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-
математичког факултета у Крагујевцу 

9. др Љиљана Павловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу 

10. Др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду 
 
 

На основу предлога Института за математику и информатику Природно-
математичког факултета бр. 05-150/19 од 25.02.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
 
     XII-2. Одређује се листа ментора на докторским академским студијама 
рачунарских наука у Институту за математику и информатику и то: 

 
1. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 

2. др Милан Матијевић, редовни професор Факултета инжењерских наука  у 
Крагујевцу 

3. др Зоран Огњановић, ванредни професор и научни саветник Математичког 
института САНУ у Београду 

4. др Ненад Стефановић, доцент Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 

5. др Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 

6. др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 

 
 

        XIII 
  
 На основу захтева Института за физику , бр. 02-150/14 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIII-1. Предлаже се комисија за рецензију рукописа под насловом «Увод у 
теорију оптичких таласовода» аутора др Милана Ковачевића и др Alexandra 
Djordjevicha у следећем саставу: 

 



1. Др Вукота Бабовић, редовни  професор ПМФ-а Универзитета у  
Крагујевцу у пензији,  ужа научна област: Физика таласа 
2. Др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у  
Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска физика. 

 
             XIV 
 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Растко Вукићевић, проф. др Владимир Ристић и Небојша Ђусић, 
дипл.прав. Након ове дискусије, а на основу предлога колегијума бр. 01-150/23 од 
26.02.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
       О д л у к у 
 
 XIV-1. Утврђује се предлог измена и допуна Статута Природно-
математичког факултета у Крагујевцу. 
 
 Саставни део ове Одлуке су измене и допуне из става 1 ове Одлуке и налазе 
се у прилогу. 
 Ову Одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 
 
 
      XV 
 
 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Бранислав Поповић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Растко 
Вукићевић, проф. др Аца Марковић и проф. др Зоран Матовић. Након ове 
дискусије, а на основу дописа Декана Факултета бр. 01-150/22 од 26.02.2013. 
године., Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
                     О д л у к у 
 
 XV-1. Усваја се Извештај о раду Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за 2012. годину. 
 Саставни део ове Одлуке је Извештај из става 1 и налази се у прилогу. 
 Ову Одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 
 
 На основу дописа шефа рачуноводства бр. 01-150/24 од 27.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
           О д л у к у 
 
 XV-2. Усваја се годишњи обрачун и финансијски извешзај Природно-
математичког факултета за 2012. годину. 
 



 Саставни део ове Одлуке је обрачун и Извештај из става 1 и налази се у 
прилогу. 
 Ову Одлуку доставити Савету Факултета на даљи поступак. 
 
      XVI 
 
 На основу дописа Декана Факултета бр. 01-150/24 од 27.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
            О д л у к у 
 
 XVI-1. Усвајају се критеријуми за ангажовање наставника са других 
високошколских установа на Докторским академским студијама на Природно-
математичком факултету у Крагујевцу. 
 Саставни део ове Одлуке су критеријуми из става 1  и налазе се у прилогу. 
 
          XVII 
 

На основу захтева Института за физику  бр. 02-10/23 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 

XVII-1. Одобрава се, др Мирољубу Дугићу, редовном професору у Институту 
за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство због 
учешћа на Balkan Workshop BW2013 и на Конгрес физичара Србије, који се 
одржавају у Врњачкој Бањи у периоду од 27.04. до 02.05. 2013. године.  

 
 

На основу захтева Института за физику  бр. 02-10/22 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 
XVII-2. Одобрава се, др Милану Ковачевићу, доценту у Институту за 

физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство због 
одласка на Градски Универзитет у Хонг Конгу ( City University of Hong Kong у 
Хонг Конгу) који се одржавају у периоду од 16.04. до 26.04. 2013. године.  

 
 

На основу захтева Института за физику  бр. 02-150/16 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 



  О д л у к у 
 
XVII-3. Одобрава се, др Драгани Крстић, доценту у Институту за физику 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство због одласка на 
конференцију „12th Neutron and ion dosimetry symposium”  која се одржава у Aix-en-
Provence у Француској у периоду од 03.06. до 07.06. 2013. године.  

 
На основу захтева Института за физику  бр. 02-150/15 од 25.02.2013. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

  О д л у к у 
 
XVII-4. Одобрава се, Биљани Миленковић, истраживачу сараднику у 

Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено 
одсуство због одласка на конференцију „12th Neutron and ion dosimetry symposium”  
која се одржава у Aix-en-Provence у Француској у периоду од 03.06. до 07.06. 2013. 
године.  

 
На основу захтева Института за хемију  бр. 03-150/4 од 25.02.2013. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
  О д л у к у 
 
XVII-5. Одобрава се, др Јовани Богојески, асистенту у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу одлазак на усавршавање у 
Институту за аналитичку и неорганску хемију Универзитета у Брауншвајгу у 
Немачкој у трајању од шест месеци почевши од 01.06. 2013. године.  

 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-150/5 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 
XVII-6. Одобрава се, др Јелени Ђурђевић, истраживачу-сараднику у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу одлазак на 
усавршавање у Центру за молекулско моделирање Универзитета у Генту у Белгији 
у трајању од шест месеци почевши од 05.10. 2013. године.  
 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-150/6 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
 



  О д л у к у 
 
XVII-7. Одобрава се, др Виолети Марковић, истраживачу-сараднику у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу одлазак на 
усавршавање  на Фармацеутском факултету, Одсек за хемију и фармацеутску 
технологију Универзитета La Sapienza у Риму (Италија) у трајању од шест месеци 
почевши од 01.10. 2013. године.  

 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-150/7 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 
XVII-8. Одобрава се, др Биљани Глишић, истраживачу-сараднику у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу одлазак на 
усавршавање  на Хемијском факултету, Одсек за кристалографију и Одсек за 
квантну хемију  Универзитета Адам Мицкијевич у Познању (Пољска) у трајању од 
шест месеци почевши од 01.07. 2013. године па до 31.12.2013. године..  

 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-150/8 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 
XVII-9. Одобрава се, др Марији Живковић, асистенту у Институту за хемију 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу одлазак на усавршавање  на 
Институту за биохемију и биофизику Пољске академије наука и уметности у 
Варшави (Пољска), у трајању од шест месеци почевши од 01.07. 2013. године па до 
31.12.2013. године.  

 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-150/9 од 25.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 

XVII-10. Одобрава се, др Ивану Дамљановићу, асистенту у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу одлазак на усавршавање на 
Универзитету у Генту, Белгија (Department of Sustainable Organic Chemistry and 
Technology) у трајању од шест месеци почевши од 01.06. 2013. године па до 
30.11.2013. године.  



 
 
               XVIII 
  

На основу захтева Универзитета Едуконс бр. 01-150/1 од 22.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 

                                                                  О д л у к у 
 

 XVIII-1. Даје се сагласност, др Борису Фуртули, доценту на Институту за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу за рад до 1/3 пуног радног 
времена на Факултету за услужни бизнис у Сремској Каменици из предмета 
Физичка хемија на студијском програму основних академских студија , за школску 
2012/2013. са фондом од 2 часа на годишњем нивоу.  
               XIX 
 
 На основу захтева Института за хемију бр. 03-150/22 од 26.02.2013. године, 
Наставвно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
        О д л у к у 
 
 XIX-1. Поверава се одржавање наставе у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у летњем семестру школске 2012/2013. године следећим 
наставницима и сарадницима:  
 

 Предмети у летњем семестру школске 2012/2013. године 
Ред. 

број 
број 

Шифра 
предмета 

 
Назив предмета 

 
 

 
ЕСПБ 

Наставник 

1. Х102 
Х140 
Х139 

Неорганска хемија хемија 1 
Хемија раствора  
Структурна неорганска хемија 
 

4+4 
2+2 
2+2 

 

9 
5 
5 

др Снежана 
Рајковић 

2. Х103 
Х111 
Х132 
Х136 
Х211 
Х320 
Х321 

Аналитичка хемија 1 
Аналитичка хемија 3 
Аналитичка хемија животне средине 
Аналитика природних и отпадних вода 

Анализа животних намирница 
Аналитика комплексних материјала  

Аналитика неводених раствора  
 

2+5 
2+4 
1+2 
2+2 

2+2+0 
5+0 
5+0 

6 
7 
3 
6 
6 
10 
10 

др Зорка 
Станић 

3. Х110 
 

Физичка хемија 2 4+3 9 др Славко 
Раденковић 

4. Х109 
Х148 
Х202 
Х306 

Органска хемија 2 

Органски индустријски загађивачи 
Биоорганска хемија 
Одабрана поглавља биоорганске 
хемије 

4+4 
3+3 

2+2+0 
5+0 

9 
6 
5 

10 

др Зорица 
Петровић 

5. Х114 

Х156 

Семимикро и микро методе анализе 

Анализа утицаја на животну средину 

2+0 
2+2 

3 

5 
др Љубинка 

Јоксовић 

6. Х115 

Х138 

Х157 

Програмирање у хемији 

Молекулско моделирање 1 

Молекулско моделирање у настави 
хемије 

2+0 
2+2 
2+2 

5
3 

5 

др Светлана 
Марковић 



7. Х122 

Х158 

Органске синтезе 1 

Органска хемија животне средине 

2+
6 

9 

3 

др Милан 
Јоксовић 

8. Х120 
Х159 
Х328 
 
Б235 
 

Хемија природних производа 

Биохемија примарних биомолекула 

Биохемија физиолошки активних 
једињења 

Ензимологија 

3+
3 

3+
3 

5+
0 

7 

7 

10 

 

6 

др Славица 
Солујић 

9. Х146 
Х121 
Х125 
Х208 
Х151 

Органска хемија 3 
Индустријска хемија 2 
Механизми органских реакција 
Органометална хемија 
Школска пракса 

4+3 
3+3 
2+2 

2+2+0 
1+3 

  7 
  6 
  6 
  6 
  8 

др Зоран 
Ратковић 

10. Х126 Одабрана поглавља органске хемије   2+2 6 др Зорица 
Бугарчић 

11. Х145 

Х213 

Методика наставе хемије 2 

Савремени облици наставе хемије 

 

   2+2 

2+2+0 

4 

5 
др Миорад 
Васојевић 

12. Х152 
Х137 

 Систем квалитета и контрола 
квалитета 

Међународне норме стандардизације и 
акредитације 

3+2 

2+2 

9 

6 др Весна 
Милетић 

13. Х141 Филозофија и историја хемије 2+0 2 др Борис 
Фуртула 

14. Х131 Основи органске и биохемијске 
спектроскопије 2 

2+2 5 др Слободан 
Сукдолак 

15. Х154 
Х209 

Норме у заштити животне средине 
Опасне материје и управљање опасним 
отпадом 
 

2+0 

2+2+0 

5 

6 др Зоран 
Матовић 

16. Х207 Неорганске синтезе и методе 
карактеризације 

2+2+0 6 др Биљана 
Петровић 

17. Х210 Комплекси у медицини 2+2+0 6 др Милош 
Ђуран 

18. Х314 Oдабрана поглавља бионеорганске 
хемије  

5+0 1
0 

др Срећко 
Трифуновић 

19. Х308 Синтетичка електроорганска хемија  5+0 1
0 

др Растко 
Вукићевић 

20. Х313 Кинетика и механизам супституционих 
реакција  

5+0 1
0 

др Живадин 
Бугарчић 

21. Х322 Хроматографске методе у аналитичкој 
хемији  

5+0 1
0 

Др Предраг 
Ђурђевић 

 
      X 
 
 Под овом тачком проф.др Срећко Трифуновић истакао је да на неком од 
наредних Наставно-научних већа треба заузети став о решавању питања 
интегрисаних студија хемије. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


