
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 990 

13.12. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XLVII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 14.12.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствоваo је 31  члан већа од укупно 33 члана и то: проф. др Дејан Бојовић,  
проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, мр Небојша Даниловић, мр Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб 
Дугић, доц. др Горица Ђелић, проф. др Радосав Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, 
проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, проф. 
др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 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, Милан 
Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др 
Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко Трифуновић 
и проф. др Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
управник Института за хемију проф. др Зоран Матовић, Велибор Стевановић, 
Председник студентског парламента, 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, 
2. Утврђивање предлога за избор на функицију Декана Факултета у наредном 
    мандатном периоду, 
3. Организација наставе последипломских студија на смеру Методика наставе 
    биологије, 
4. Покретање поступка за избор једног доцента за ужу научну област Математичка 
    анализа са применама у Институту за математику и информатику, 
5. Избор кандидата у звање истраживач-сарадник у Институту за биологију и 
    екологију, 
6.  Разматрање извештаја за избор два кандидата у звање истраживача- 
     приправника у Институту за хемију,  



7.  Покретање поступка за избор три истраживача-сарадника у Инстититу за 
     биологију и екологију, 
8.   Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације 
      у Институту за математику и информатику, 
9.   Разматрање извештаја комисија о подобности теме и кандидата за израду две 
      докторске дисертације у Институту за биологију и екологију и Институту за 
      хемију, 
10. Предлог комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду докторске 
      дисертације у Институту за математику и информатику, 
11. Предлог комисије која ће испитати кандидата за упис на докторске студије, 
      чија је просечна оцена нижа од 8,00 у Институту за хемију, 
12. Предлог за именовање комисије за признање високошколске исправе у 
      Институту за хемију, 
13. Захтеви наставника и сарадника, 
14. Разно. 
 

    I 
 

Записник под бројем 930 са XLVI седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 30.11.2011. године, једногласно је усвојен. 
 

   II 
 По овлашћењу Декана Факултета овом тачком дневног реда је председавао 
продекан за финансије проф.др Бранислав Поповић. 
 Поводом ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др 
Милош Ђуран, проф. др Аца Марковић, проф. др Растко Вукићевић и Небојша 
Ђусић, дипл.прав.Након ове дискусије,а сходно члану 136 Статута Факултета 
имајући у виду спроведено евидентирање организационих јединица Факултета 
Наставно-научно веће Факултета је констатовало да су организационе јединица 
Факултета евидентирале кандидате који су се прихватили кандидатуре за избор на 
функцију Декана Факултета за наредни мандатни период.То су учинили Институт 
за физику својим актом бр. 02-890/11 од 10.11.2011. године евидентирајући 
кандидата проф. др Драгослава Никезића, Институт за хемију својим актом бр.03-
930/9 од 25.11.2011. године евидентирајући кандидата проф. др Срећка 
Трифуновића, Институт за математику и информатику својим актом бр. 05-930/3 од 
23.11.2011. године евидентирајући кандидата проф. др Драгослава Никезића и 
Катедра опшеобразовних предмета  својим актом бр. 05-990/16 од 14.12.2011. 
године евидентирајући кандидата проф. др Драгослава Никезића. 
 Након тога а,на предлог проф. Др Бранислава Поповића да се евидентира 
само један кандидат приступило се јавном гласању од чега је за прихватање 
наведеног предлога 29 гласова било "ЗА" а 2 гласа су била "УЗДРЖАНА". 
 Стога се приступило образовању комисије за спровођење тајног гласања о 
евидентирању кандидата. Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
образовало комисију за спровођење тајног гласања у саставу: мр Љиљана 
Вукићевић-Ђорђевић, др Снежана Симић и  др Бобан Стојановић. 



 По спроведеном тајном гласању комисија је поднела извештај из кога је 
утврђено да су евидентирани кандидати од стране организационих јединица 
Факултета проф. Др Драгослав Никезић и проф. Др Срећко Трифуновић од укупно 
31 гласа добили следећи број гласова: проф. Др Драгослав Никезић укупно 27 
гласова “ЗА”, а проф. Др Срећко Трифуновић 4 гласа "ЗА" . На основу напред 
наведеног резултата гласања Наставно-научно веће Факултета је донело следећу 
 
 

О  д  л  у  к  у 
 

 II-1. Евидентира се проф. др Драгослав Никезић, редовни професор у 
Институту за физику Факултета за кандидата за избор на функцију Декана 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у наредном мандатном периоду. 
 Ову одлуку заједно са писаном изјавом кандидата о прихватању кандидатуре 
доставити Савету Факултета на даљи поступак. 

 
 

  III 
 

 На основу захтева Института за биологију и екологију Факултета бр. 04-
990/15 од 12.12.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 

       О д л у к у 
 

III-1. Поверава се одржавање наставе последипломских студија на смеру 
Методика наставе биологије тако што ће се доц. др Марини Топузовић поверити 
настава из предмета Огледи у настави биологије, а проф. др Владици Симићу 
поверити настава из предмета Животна средина. Наставни предмет Садржаји 
наставе биологије се пребацују из прве године у четврти летњи семестар, а 
настава из овог предмета биће поверена наставнику који ће реализовати наставу на 
изборном предмету Методика наставе биологије са прве године Мастер студија у 
истом семестру. 
 
 

IV 
 

  На захтев Института за математику и информатику  бр. 05-990/2 од 
07.12.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следеће 
 

О д л у к е 
 

 IV-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 Математичка анализа са применама. 



 IV-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математичка анализа 
са применама , у Институту за математику и информатику Факултета, у следећем 
саставу: 

1. Академик Стеван Пилиповић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа 
научна област: Функционална анализа, геометрија и топологија; 

2. Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу ужа научна 
област: Математичка анализа са применама; 

3. Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

 
V 

 На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1543/3 од 05.12.2011. године, а  
заведено под бројем 01-15/233 од 09.12.2011. године, члана 99 Статута Факултета и 
Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Oливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа 
научна област: Генетика и еволуција; др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња, Молекуларна биологија и 
биохемија и др Драгица Радојковић,  научни саветник Института за молекуларну 
генетику и генетичко инжењерство  у Београду, ужа научна област: Генетика и 
Молекуларна биологија, Наставно-научно већа Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
   О д л у к у 

 
 V-1. Ивана Стошић, дипломирани биолог, бира се у истраживачко звање 

истраживач-сарадник, за научну област Биологија, у Институту за биологију и 
екологију Факултета, на три године. 
 
 

VI 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-990/14 од 12.12.2011. године у саставу: 
Др Зоран Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: Аналитичка 
хемија, др Радмила Џудовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Аналитичка хемија и  др Љиљана Јакшић, редовни професор Рударско-
геолошког факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
    О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Јелене Степановић, дипломираног 



хемичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Аналитичка хемија у 
Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 

 
 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-990/12 од 12.12.2011. године у саставу: 
Др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна 
област: Неорганска хемија, др Тибор Сабо, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Неорганска хемија и  др Миорад Васојевић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Настава хемије, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
    О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Данијеле Стојковић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Неорганска хемија у 
Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 

 
 

VII 
 

У оквиру ове тачке поведена  је нешто шира дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Растко Вукићевић, проф. др Аца Марковић, проф. др Милош 
Ђуран, проф.др Јелица Стојановић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове 
дискусије а, на захтев Института за биологију и екологију, бр.04-990/7 од 
08.12.2011. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Покреће се поступак за избор Aне Обрадовић, 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 Ане Обрадовић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

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



3. Др Биљана Божић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, 
ужа научна област: Имунологија. 

 
 

На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-990/8 од 08.12.2011. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

                   О д л у к у 
 

VII-2. Покреће се поступак за избор Драгане Шеклић, 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 Драгане Шеклић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Физиологија животиња и човека 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.04-990/9 од 08.12.2011. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

                   О д л у к у 
 

VII-3. Покреће се поступак за избор Јоване Жижић, 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 Јоване Жижић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

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

3 Др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Молекуларна биологија. 

 
 
 
 



VIII 
 

На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за математику и информатику 
бр. 05-990/1 од 06.12.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: Др Стојан Раденовић, редовни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математичка анализа, Др Миодраг Спалевић, 
редовни професор Машинског факултета у Београду, ужа научна област: 
Математичка анализа, Др Мирјана Павловић, доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа 
научна област: Математичка анализа, 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 
"Прилог теорији контрактивних пресликавања у уређеним Банаховим просторима" 
кандидата  Љиљане Пауновић.  

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 Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
бр. 04-990/5 од 08.12.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: Др  Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Микробиологија, Др Џоко Кунгуловски, редовни професор ПМФ-а у 
Скопљу , ужа научна област: Микробиологија, Др Душан Стефановић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Информациони системи и др 
Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу    

                                                                 О д л у к у 

 IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 
«Микробиолошки аспекти примене информационих система у менаџменту 
акумулација и језера» за израду докторске дисертације кандидату мр Иване 
Радојевић. 



 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Љиљана Чомић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
 
 На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-990/13 од 
12.12.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др  
Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу , ужа 
научна област: Неорганска хемија, Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија и др Тања Солдатовић, доцент 
Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Хемија, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу    

                                                                 О д л у к у 

 IX-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом «Механизам 
нуклеофилних реакција комплекса Pt(IV) и динуклеарних комплекса Pt(II) » за 
израду докторске дисертације кандидату Снежани Јовановић. 

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

 Ову одлуку заједно са Извештајем из става 1, сходно одредбама члана 30 став 
6 и 7 Закона о високом образовању, а у вези са чланом 46 став 6 Статута 
Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
X 
 

  На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-990/3 од 
07.12.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

X-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Оцене грешака квадратурних формула Гаусовог типа за аналитичке функције" и 
кандидата Александра Пејчева, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 
 

1 Др Миодраг Спалевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математика и рачунарство; 

2 Др Дејан Бојовић ,  ванредни професор, ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применама; 



3 Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

 
 

XI 
 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Љиљана Чомић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Растко Вукићевић, 
проф. др Зоран Матовић, Велибор Стевановић, председник Студентског 
парламента и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусије, а на захтев 
Института за хемију бр. 03-990/10 од 12.12.2011. године, Наставно-научно веће је 
већином гласова "ЗА" и  4 гласа "ПРОТИВ" донело следећу 
 

    О д л у к у 
 
 XI-1. Одређује се стручна комисија која ће у складу са студијским 
програмом докторских студија испитати кандидате за упис на докторске студије у 
Институту за хемију чија је просечна оцена нижа од 8.00 и то у следећем саставу: 
 

1. др Растко Вукићевић, редовни професор, 
2. др Срећко Трифуновић и 
3. др Зоран Ратковић. 

 
  
       XII 
 
  На основу дописа Института за хемију бр. 03-990/11 од 12.12.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 
  XII-1. Предлаже се комисија за признавање стране високошколске исправе 
ради наставка студија, кандидату Александру Радојевићу у следећем саставу: 
 

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

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

3. Др Зоран Матовић, ванредни професор, ПМФ-а уКрагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија. 

 
 
 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 



           XIII 
  
 

На основу захтева Института за физику Факултета бр. 02-990/4 од 
08.12.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 

 XIII-1. Одобрава се, проф. др  Драгославу Никезићу, редовном 
професору у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 
одлазак на међународну конференцију HAPE симпозијум "Natural Radiation 
Exposures and Low Dose Radiation Epidemilogical Studies" koja ће се одржавати у 
периоду од 29.02. до 03.03.2012. године у Јапану. 
 
 
 

XIV 
  
 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 01 минут. 

 
 
 

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

 
 
   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 
 
 
 
 
  


