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З А П И С Н И К 
 

са   XVII  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 28.08.2013. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствоваo је 21 члан већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, мр 
Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, 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 Љиљана 
Павловић, проф.др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. 
др Бранислав Ранковић, проф. др Светислав Савовић, проф.др Снежана Станић, др Олгица 
Стефановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 
Љиљана Чомић. 

Проф. др Владимир Ристић дошао је на седницу са малим закашњењем тако да је 
укупан број присутних чланова већа био 22.          

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 Снежана Симић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, управник Института за математику и 
информатику проф. др Марија Станић, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник 
и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа 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 комисије за избор наставника у звање редовног професора у 

Институту за хемију. 
3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредног професора у 

Институту за хемију. 
4. Утврђивање предлога за избор два наставника у звање доцентa у Институту за 

биологију и екологију. 
5. Утврђивање предлога за избор  у звање научног сарадника за научну област хемија. 
6. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистента у Институту за физику. 
7. Разматрање извештаја комисија за избор асистената у Институту за математику и 

информатику. 



8. Покретање поступака за избор асистената у Институту за математику и 
информатику и Институту за хемију. 

9. Доношење одлуке о избору сарадника у настави са 30% пуног радног времена у 
Институту за физику. 

10. Доношење одлуке о избору 3 сарадника у звање истраживача-сарадника у 
Институту за хемију. 

11. Разматрање извештаја комисије за избор у звање истраживача-сарадника за научну 
област биологија. 

12. Доношење одлуке о избору сарадника у звање истраживача-приправника у 
Институту за биологију и екологију. 

13. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисија за оцену и одбрану 6 
докторских дисертација у Институту за хемију, Институту за биологију и екологију 
и Институту за математику и информатику. 

14. Разматрање извештаја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација  у 
Институту за хемију и Институту за физику. 

15. Одређивање чланова комисије за оцену и одбрану докторских дисертација у 
Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

16. Разматрање извештаја комисија за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију и 
Институту за математику и информатику. 

17. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторских дисертација у Институту за хемију и Институту за 
биологију и екологију. 

18. Одређивање чланова комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме магистарске тезе  у Институту за биологију и екологију. 

19. Регулисање преласка са студијског програма 3+2 на студијске програме 4+1 у 
Институту за биологију и екологију. 

20. Признавање изборних предмета у Институту за математику и информатику и 
Институту за биологију и екологију. 

21. Допуна редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics. 
22. Давање сагласности за рад на другој високошколској установи. 
23. Разно. 

 
I 

  
Записник     под   бројем  460   са   XVI  седнице   Наставно-научног већа,  у   

текућем мандатном периоду, одржане дана 26.06.2013. године, једногласно је усвојен. 
 
 

II 
 

На основу члана 156 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор  Природно-
математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Дејан Полети, редовни професор Технолошко-металуршког факултета  
Универзитета у Београду, ужа научна област Неорганска хемија; др Мирослав Спасојевић, 



редовни професор Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Хемија, као и дописа Универзитета бр. 01-15/158 од 27.08.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Зоран Матовић, ванредни професор, 
изабере у  звање редовни професор, за ужу научну област Неорганска хемија у Институту 
за хемију, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијoм доставити 
надлежном Стручном већу и Сенату Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
III 

 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија;  др Снежана Николић-
Мандић, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна 
област Аналитичка хемија; др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког 
факултета  у Бору, ужа научна област Аналитичка хемија, као и сагласности Института за 
хемију бр.03-510/9 од 21.08.2013.године, а по конкурсу расписаном дана 26.06.2013. 
године у листу "Послови", Наставно-научно веће 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 Зорке Станић, доцента у звање ванредног професора 
за ужу научну област Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 

IV 
 
На основу члана 156 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-

математичког факултета у саставу: др Марина Топузовић, ванредни  професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, 
систематика и филогенија биљака; др Ружица Игић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Ботаника; др 
Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Аца Марковић, 
ванредни  професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Екологија и географија биљака и Заштита животне средине, као и дописа 
Универзитета бр. 01-15/151 од 27.08.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

 



 
О д л у к у 

 
IV-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Милан Станковић, асистент, изабере у  

звање доцент, за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија биљака у 
Институту за биологију и екологију, на пет година. 

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

На основу члана 156 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни  професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Генетика и еволуција; др Снежана Станић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др 
Марина Стаменковић-Радак, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област Генетика и еволуција, као и дописа Универзитета бр. 01-
15/152 од 27.08.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Дарко Грујичић, асистент, изабере у  
звање доцент, за ужу научну област Генетика и еволуција у Институту за биологију и 
екологију, на пет година. 

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

V 
 

На основу члана 156 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета 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, као и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад бр. 29/43 од 01.07.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

V-1.  Утврђује  се предлог одлуке да се  др Зоран Симић,  асистент, изабере у   
звање научни сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију, на пет година. 



Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете,  науке и технолошког развоја на 
даљи поступак. 
 

VI 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 
математичког факултета у саставу: др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно- 
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Квантна физика; 
др Иван Живић, редовни професор Природно- математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Физика кондензоване материје; др Таско Грозданов, 
научни саветник Института за физику Универзитета у Београду,   ужа научна област 
Атомска, молекулска и оптичка физика, као и извештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/42 од 01.07.2013. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 
VI -1. мр Момир Арсенијевић, истраживач-сарадник, бира се у  звање асистента,  

за ужу научну област Квантна физика у Институту за физику Факултета, на три године. 
 
 

VII 
 

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 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, као и 
сагласности Института за.математику и информатику  бр.05-510/13 од 27.08.2013.године, 
а по конкурсу расписаном дана 10.07.2013. године у листу "Послови", 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 Милоша Павковића,  мастер инжењера 
електротехнике и рачунарства, истраживача-приправника, у звање асистент за ужу научну 
област  Рачунарске комуникације са 50% радног времена и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на 
сајту Факултета. 
 
 



На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског колегијума 
бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно- математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни  професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Геометрија; др Зоран Ракић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област Геометрија; др Емилија Нешовић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија,   као 
и сагласности Института за.математику и информатику  бр.05-510/16 од 
27.08.2013.године, а по конкурсу расписаном дана 10.07.2013. године у листу "Послови", 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу са предлогом за избор Анице Пантић , истраживача-приправника, у звање 
асистент за ужу научну област  Геометрија и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на сајту 
Факултета. 
 

VIII 
  

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-510/11 од 
23.08.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следеће 
  

            О д л у к е 
  

VIII-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област 
Методика, историја и филозофија математике. 

VIII-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор  
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Методика, историја и 
филозофија математике у следећем саставу: 
 

1. др Драгић Банковић,редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 
ужа научна област: Математика 

2. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Методика, историја и филозофија 
математике 

3. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:Математичка анализа са применама. 
 
 
 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-510/12 од 

23.08.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следеће 
 

  



О д л у к е 
  

VIII-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента са 50% пуног радног 
времена за ужу научну област Програмирање. 

VIII-4. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор  
једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Програмирање  у следећем 
саставу: 
 

1. др Драгић Банковић,редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, ужа научна област: Математика 

2. др Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање 

3. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област:Рачунарске комуникације. 

 
 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-10/154 од .18.10.2012. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
  

VIII-5. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област 
Аналитичка хемија. 
 

IX 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 
математичког факултета у саставу: др Светислав Савовић, редовни професор Природно- 
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Субатомска 
физика; др Дејан Пантелић, научни саветник  Института за физику Универзитета у 
Београду, ужа научна област Оптика; др Милан Ковачевић, доцент Природно- 
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка физика, као и извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/41 од 01.07.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 
IX-1.   Љубица Кузмановић,  дипломирани  физичар, бира се у  звање сарадника у 

настави са 30% пуног радног времена, за ужу научну област Атомска, молекулска и 
оптичка физика у Институту за физику Факултета, на годину дана. 
 
 
 



X 
 

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

математичког факултета у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Органска хемија; 
др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Хемија, као и  извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, бр. 29/44 од 
01.07.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1.  Марина Рвовић,   истраживач-сарадник,  бира    се    у   истраживачко    
звање  истраживач -сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, 
на три године. 

 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка 
хемија; др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета  
Универзитета у Београду, ужа научна област Аналитичка хемија у фармацији; др Љубинка 
Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Аналитичка хемија, као и  извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад, бр. 29/45 од 17.07.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-2.  Иван Јаковљевић,   истраживач-приправник,  бира  се  у  истраживачко 
звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, 
на три године. 
 

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

математичког факултета у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Катарина 
Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Неорганска хемија; др Снежана Рајковић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија, као и  
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 



рад, бр. 29/46 од 17.07.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-3. Др  Биљана Глишић,  истраживач-сарадник,  бира  се  у  истраживачко   
звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета, 
на три године. 

 
 

     XI 
 

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 саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека 
и молекуларна биологија; др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за 
биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Универзитета у Београду, научна област 
Биологија, ужа научна област Молекуларна биологија, као и сагласности Института за 
биологију и екологију бр. 04-510/22 од 27.08.2013.г., Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Крагујевцу са предлогом за избор Данијеле Цветковић, истраживача приправника, у 
звање истраживача-сарадника, за научну област Биологија и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на 
сајту Факултета. 

 
 

XII 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област 
Генетика и еволуција; др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; др Данијела Тодоровић, доцент Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика, као и  извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, бр. 29/47 од 
17.07.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
 



 
 
 

О д л у к у 
 

XII-1.  Марина Радовић,  мастер  биолог,  бира  се  у  истраживачко   звање 
истраживач-приправник, за научну област Биологија у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на три године. 

 
 

XIII 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института 
за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Зорица Бугарчић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Органска хемија (ментор); др Биљана В. Петровић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Владимир Павловић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Органска хемија, као и дописа Универзитета 
бр. 01-15/154 од 29.07.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом "Кинетика и 
механизам фенилселеноетерификације (Z)- и (Е)- хекс-4-ен-1-ола"  кандидата Вере Дивац 
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 Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Живадин Д. 
Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Милош И. Ђуран, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета  Универзитета 
у Београду,  ужа научна област Неорганска хемија;  др Биљана В. Петровић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Неорганска хемија, као и дописа Универзитета бр. 01-15/140 од 04.07.2013. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
 



О д л у к у 
 

XIII  -2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Механизам 
нуклеофилних супституционих реакција комплекса Pt(IV) и динуклеарних комплекса 
Pt(II)“  кандидата Снежане Јовановић 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 Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Зоран Матовић, 
ванредни професор  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Неорганска хемија (ментор); др Срећко Трифуновић, редовни професор  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Бранимир Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Примењена хемија,  као и дописа 
Универзитета бр. 01-15/157 од 27.08.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIII -3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Структурне и 
електронске особине комплекса никал(II) са пентадентатним диаминотрикарбокслилатним 
лигандима“  кандидата мр Светлане Белошевић 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 биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др 
Драгана Mуратспахић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија 
биљака  (ментор); др Аца Марковић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,ужа научна област: Екологија и географија биљака 
и Заштита животне средине;  др Весна Станков-Јовановић, ванредни  професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Аналитичка хемија,  
као и дописа Универзитета бр. 01-15/155 од 27.08.2013. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 



 
О д л у к у 

 
XIII-4.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Сукцесије биљних 
заједница на пожариштима планине Видлич“  кандидата мр Марије Марковић 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 Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Љиљана 
Павловић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, (ментор),  др Вера 
Вујчић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у  Београду, 
научна област Математика; др Мирослав Петровић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, научна област  Математика, као и дописа Универзитета бр. 
01-15/156 од 27.08.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIII -5 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Неки резултати о 
екстремним вредностима Рандићевог индекса на графовима“ кандидата мр Томице 
Дивнића 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 Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Зорица Бугарчић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Органска хемија; др Биљана В. Петровић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 
област Хемија,  као и дописа Универзитета бр. 01-15/153 од 27.08.2013. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

 
 



 
О д л у к у 

 
XIII-6 .    Прихвата  се   Извештај   стручне  комисије   Природно-математичког     

факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
„Механизам циклизационих реакција за синтезу прекурсора неких физиолошки важних 
једињења“ кандидата мр Марине Д. Рвовић 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. 

 
 

XIV 
 

На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.03-510/1 од 03.07.2013. године 
у саставу: др Хелен Скалтса, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у 
Атини,  ужа научна област Фармакогнозија и хемија природних производа, ментор; др 
Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Биохемија и Хемија природних производа; др Мирослав 
Врвић, редовни професор Хемијског факултата Универзитета у Београду, ужа научна 
област Биохемија; др Влатка Вајс, научни саветник при Катедри за органску хемију 
Хемијског факултета Универзитета у Београду и Центру за хемију Института за хемију, 
технологију и металургију (ИХТМ), ужа научна област Хемија природних производа и 
органска хемија, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIV-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Хемијски састав и 
антимикробна активност неких секундарних метаболита биљака Centaurea pannonica 
(Heuffel) Simonkai (Asteraceae) и Origanum scabrum Boiss.&Heldr (Lamiaceaе)" кандидата 
мр Тање Милошевић-Ифантис. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 
који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 
обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 
у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 
друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

 
 
 
 



На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.03-510/5 од 17.07.2013. 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 Тешић, редовни професор  Хемијског 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Аналитичка хемија; др Биљана 
Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска  хемија; 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 

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

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „ Испитивање 
механизма нуклеофилних супституционих реакција комплекса злата(III)“ кандидата Ане 
Ђековић. 

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 
који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 
обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 
у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 
друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

 
 
 

На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.02-510/10од 23.08.2013. године 
у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, ментор; др Оливера 
Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, 
виши научни сарадник Института за нуклеарна истраживања „Винча“, ужа научна област: 
Нуклеарна техника; др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, Наставно-научно 
веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIV-3 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Примена детектора 
CR-39 у детекцији и дозиметрији неутрона“ кандидата Биљане Миленковић, 
дипломираног физичара.  

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. 

 
 

 
XV 

 
На захтев Института за хемију бр. 03-510/2 од 03.07.2013. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-1. Бира се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под називом 
„Испитивање реакција хидролизе и комплексирања у растворима алуминијум(III)- јона и 
неких флуорохинолона електроспреј-тандем масеном спектрометријом“  кандидата 
Мирјане Цвијовић, дипломираног физикохемичара, у следећем саставу: 
 

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија, ментор; 

2. др Срећко Трифуновић,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија  

3. др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета  
Универзитета у Београду, ужа научна област: Хемија 

4. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија. 

 
 
 
На захтев Института за хемију бр. 03-510/7 од 21.08.2013. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-2. Утврђује се предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом „Биодистрибуција итријум(III)- јона и његових радиофармацеутика“ и подобности 
кандидата Ђорђа Петровића, у следећем саставу: 
 

1. др Предраг Ђурђевић,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска и Аналитичка 
хемија, ментор; 

2. др Дивна Јокић, научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ у 
Београду,  ужа научна област: хемија;  



3. др Драган Манојловић, ванредни професор  Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Аналитичка хемија;  

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
 
На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-510/20 од 27.08.2013. године, 

Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-3. Утврђује се предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом „Ларве фамилије Chironomidae (Diptera, Insecta) слива Јужне Мораве и њихова 
примена у процени еколошког статуса текућих водених екосистема“  кандидата Ђурађа 
Милошевића, дипломираног биолога, у следећем саставу: 

 
1. др Владица Симић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и 
зашттита живоне средине ментор; 

2. др Дубравка Черба, доцент Завода за екологију вода, Депармана за биологију  
Универзитета „Јосип Јурај Строссмајер“ у Осијеку, Република Хрватска,  ужа 
научна област Биологија 

3. др Момир Пауновић, виши научни сарадник,  Институт за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“, Универзитет у Београду,  научна област Биологија, ужа 
научна област  Хидроекологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
XVI 

 
На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију бр. 04-

510/4 од 11.07.2013. године у саставу: др Светлана Милошевић-Златановић, доцент  
Природно-математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, (ментор), ужа научна 
област Зоологија; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; др Вида Јојић, научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област Биологија, 
као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-510/4 од 11.07.2013. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XVI-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Биогеографска и популациона 
диференцијација јелена (Cervus elaphus L.) на подручју Југоисточне Европе“,  за израду 
докторске дисертације кандидату мр Јовану Брадваровићу. 



Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке  др Светлана 
Милошевић-Златановић. 

 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 математику и информатику 
бр. 05-510/6 од 24.07.2013. године у саставу: др Ђурђица Такачи, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 
Анализа и вероватноћа; др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Методика, 
историја и филозофија математике; др Марија Станић,  ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама (ментор), Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Оптимизација наставе 
математике применом симулационог моделирања“  за израду докторске дисертације 
кандидату мр Ружици Вукобратовић. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке  др Марија 
Станић.  

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 биологију и екологију бр. 04-
510/18 од 27.08.2013. године у саставу: др Снежана Марковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија; др Бранка Огњановић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Слободан Сукдолак, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Биохемија; др Предраг Ђурђевић, доцент Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина; др Светлана Ивановић-
Матић, научни саветник Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 
Универзитета у Београду, научна област Биологија, ужа научна област Молекуларна 
биологија, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

 
О д л у к у 

 
XVI-3 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом „Ефекти флавоноида изолованих 



из прополиса на митохондријски-зависан апоптотски сигнални пут у ћелијским линијама 
канцера колона и дојки“ за израду докторске дисертације кандидату Јовани Жижић. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке  др Снежана 
Марковић.  

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. 

 
 

XVII 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-510/3 од 03.07.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XVII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме 

докторске дисертације под називом "Синтеза, карактерисање и потенцијална биолошка 
активност комплекса платина(IV) и паладијум(II) јона са дериватима етилендиамин-N,N´-
ди- (S,S)-(2,2´-дибензил)ацетато лиганда" и подобности кандидата мр Дејане 
Димитријевић, у следећем саставу: 
 

1. др Срећко Р. Трифуновић,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, ментор; 

2. др Тибор Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета  Универзитета у 
Београду,  ужа научна област: Неорганска хемија;  

3. др Зоран Матовић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија;  

4. др Гордана Радић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Хемија; 

5. др Марија Миловановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област. Микробиологија и имунологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу, на даљи поступак. 

 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-510/8 од 21.08.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XVII-2. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме 

докторске дисертације под називом „Испитивање кинетике и механизма супституционих 
реакција мононуклеарних и динуклеарних комплекса платине(II)“ и подобности кандидата 
Енисе Селимовић, у следећем саставу: 
 



1. др Живадин Д. Бугарчић,  редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска  хемија, 
ментор; 

2. др Милош Ђуран,  редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска  хемија; 

3. др Живослав Тешић, редовни професор  Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област Аналитичка хемија;  

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

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу, на даљи поступак. 

 
 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-510/17 од 27.08.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XVII-3 . Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме 

докторске дисертације под називом „Екологија, биодиверзитет и конзервација 
слатководних шкољки фамилије Unionidae у Србији“ и подобности кандидата Јелене 
Томовић, дипломираног биолога, у следећем саставу: 
 

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

2. др Јасна Лајтнер, доцент Биолошког одсека Природословног факулета у Загребу, 
Република Хрватска,  ужа научна област  Биологија и екологија слатководсних 
мекушаца 

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

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу, на даљи поступак. 
 
 

XVIII  
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-510/20 од 27.08.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XVIII-1 . Бира  се  комисија за оцену научне заснованости теме под називом 

„Упоредна анализа садржаја биологије у наставним програмима обавезног образовања 



Републике Србије, Финске и Енглеске“ и подобности кандидата Ане Ђокић-Остојић , 
дипломираног биолога за израду магистарске тезе под наведеним насловом у следећем 
саставу: 
 

1. др Томка Миљановић, редовни  професор,  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Методика наставе биологије 

2. др Радмила Николић, редовни професор Учитељског факултета у Ужицу, 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Педагогија, дидактика и методике 

3. др Марина Топузовић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:   Морфологија, систематика и 
филогенија биљака 

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

 
 

 
XIX 

У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Снежана Симић и проф. др Бранислав Поповић. Након ове дискусије а, на предлог 
Института за биологију и екологију бр.  04-510/23од 27.08.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIX-1. Одобрава се студентима друге и треће године основних академских студија 

биологије прелазак са студијског програма трогодишњих основних академских студија 
биологије (3+2) на четворогодишње основне академске студије Биологије и Екологије.   

 
 

XX 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-510/15  од 
27.08.2013. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XX-1. Одобрава се студентима у Институту за математику и информатику 

Факултета који су школске 2011/12.године уписали трећу годину студија и тада прешли са 
трогодишњих на четворогодишње студије признавање  предмета Енглески језик 3  као 
Изборни предмет 3 (7 ЕСПБ). 

 
 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-510/24  од 27.08.2013. 

године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 



О д л у к у 
 
XX-2. Одобрава се студентима друге и треће године трогодишњих студија 

Биологије оба модула, који школске 2013/14. године  прелазе на четворогодишње студије 
Биологије и Екологије да се настави предмет Руски језик 1 призна као предмет Изборног 
блока 1 (5ЕСПБ). 

 
        XXI 
 

На основу захтева проф. др Мирославе Петровић-Торгашев бр. 05-510/14 од 
27.08.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

                  О д л у к у 

 XVIII-1. Именује се professor Giuseppe Mastroianni, University of Basilicata, Potenza, 
Italy у Институту за новог члана редакције часописа Kragujevac Journal of Mathemaics. 

 
XXII 

 
На   захтев  Педагошког факултета у Јагодини,    бр. 01-2419/1 од 10.07.2013. 

године,   а  на  основу   члана 75.  Закона о високом образовању  и  члана   156 Статута 
Факултета Наставно-научно веће једногласно је донело следећу одлуку    
 

О д л у к у 
 

XXII-1 . Даје се сагласност др Радосаву Ђорђевићу, ванредном професору у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за рад у допунском радном односу до 1/3 пуног радног времена на 
Педагошком факултету у Јагодини, Универзитета у Крагујевцу, за извођење наставе из 
предмета Основе маатематике I и  II на основним академским студијама – студијски 
програм Учитељ,  у школској 2013/14. години.  
 
 

XXIII 
 

Под тачком разно није било никакве дискусије. 
 
 

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 

 



 
 
 
 
 

 

 


