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К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са  XXXV  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 28.05.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић,  проф. др Иван Живић, доц. 
др Милош Ивановић, проф. др Милан Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. др 
Драгана Крстић, мр Владимир Марковић, проф.др Светлана Марковић, др Ана 
Митровски-Богдановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић,   проф. др Бранислав Поповић, 
проф. др Бранислав Ранковић, Драгана Стевановић, проф. др Светислав Савовић, проф.др 
Снежана Станић, проф.др Слободан Сукдолак, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица 
Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић 
и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Милош Ђуран и проф. др Владимир Ристић  дошли су на седницу са 
малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 30.       

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, Ђорђе Петровић, председник 
студентског парламента, Марко Петровић, заменик председника Студентског парламента, 
Теодора Трифуновић, студент продекан, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. 
правник и Бранкица Лекић. 

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

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 одлуке о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за физику.       
3. Доношење одлуке о избору истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 
4. Разматрање извештаја комисија за избор у звање истраживач-сарадник у Институту 

за физику,  Институту за биологију и екологију и Институту за хемију.  
5. Oдређивање чланова комисија за преглед, оцену и одбрану докторских дисертација 

у Институту за физику и Институту за хемију.  



6. Захтев за продужење рока за одбрану докторске дисертације.   
7. Захтеви, 
8. Разно. 

I 
 

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

текућем мандатном периоду, одржане дана 14.05.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета, у саставу: др Зоран Радовић, редовни професор 
Физичког факултета Универзитета у Београду, дописни члан САНУ, ужа научна област 
Физика кондензоване материје; др Милан Дамњановић, редовни професор Физичког 
факултета Универзитета у Београду, редовни члан САНУ, ужа научна област Физика 
кондензоване материје; др Зоран Поповић, научни саветник Института за физику, редовни 
професор Физичког факултета Универзитета у Београду, редовни члан САНУ, ужа научна 
област Физика кондензоване материје; др Валериј Бочварски, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Атомска, молекулска и оптичка физика, као и дописа Универзитета бр.01-15/89 од 
21.05.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Драгица Кнежевић, ванредни професор, 

изабере у звање ванредни професор  за ужу научну област  Физика кондензоване 
материје  у Институту за физику, на пет година. 

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

III 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Александар Остојић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; др Ана Ивановић, ванредни професор 
Биолошког факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија животиња; др Вида Јојић, научни сарадник Института за 
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област Биологија 
као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и 
научни рад бр. 29/18 од 26.05.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу  

 
 



О д л у к у 
 

III-1. Милош Благојевић, дипломирани биолог,  бира се у истраживачко звање 
истраживач-сарадник, за научну област Биологија, на три године. 
 

IV 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума  
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 02-520/1 од 21.05.2014. године у саставу: др Дејан 
Пантелић, научни саветник Института за физику у Београду, ужа научна област Оптика; 
др Светислав Савовић, редовни професор Природно–математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Субатомска физика; др Милан Ковачевић, 
ванредни професор Природно–математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа 
научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института  за 
физику,  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 Ане Симовић у истраживачко звање истраживач-
сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Физика  и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

 
 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума  
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-520/3 од 22.05.2014. године у саставу: др 
Мирјана Стојановић- Петровић, доцент Природно –математичког факултета Универзитета 
у  Крагујевцу, уже научне области Зоологија и Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Снежана Пешић, доцент Природно–математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Иво Караман, ванредни професор  Природно–математичког 
факултета Универзитета у  Новом Саду, ужа научна област Зоологија,  као и сагласности 
Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

IV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Јоване Секулић у истраживачко звање истраживач-
сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Биологија  и доставља техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 



 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума  
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-520/8 од 26.05.2014. године у саставу: др 
Срећко Р. Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Верица В. Јевтић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Гордана П. Радић, доцент Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Хемија, као и сагласности Института за 
хемију, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Данијеле Стојковић у истраживачко звање 
истраживач-сарадник у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Хемија  и доставља техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

V 
 
На основу захтева Института за физику бр. 02-520/2 од 21.05.2014. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Одређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Испитивање преносних карактеристика вишемодних оптичких влакана 
са W индексом преламања“,  кандидата Ане Симовић, у следећем саставу: 

 
1. др Дејан Пантелић, научни саветник Института за физику у Београду, ужа научна 

област: Оптика;  
2. др Светислав Савовић, редовни професор Природно–математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Субатомска физика (ментор);  
3. др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно–математичког факултета 

Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика; 

4. др Бранко Дрљача, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, ужа научна област: 
Теоријска физика. 

 
 
 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-520/10 од 26.05.2014. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 



 
О д л у к у 

 
V-2. Одређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом: „Оптимизација и валидација течно-хроматографске методе за одређивање 
флаванона и њихових деривата у фармацеутским формулацијама и храни“,  
кандидата Андрије Ћирића, у следећем саставу: 

 
1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу (ментор),  ужа научна област: Аналитичка и неорганска 
хемија;  

2. др Душанка Милојковић Опсеница, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија;  

3. др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета 
Универзитета у  Београду,  ужа научна област: Аналитичка хемија у фармацији;  

4.  др Татјана Анђелковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 

 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-520/11 од 26.05.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-3. Oдређује се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Синтеза и карактеризација неких метал(II)  и метал(III)   комплекса са 
диаминополикарбоксилатним лигандима“  кандидата  Иване  Станојевић, у следећем 
саставу: 

 
1. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

Универзитета у Крагујевцу (председник комисије),  ужа научна област:  Неорганска 
хемија;  

3. др Душанка Ј. Радановић, научни саветник ИХТМ-а Универзитета у Београду, ужа 
научна област: Неорганска хемија; 

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



 
VI 

 
На основу захтева Драгослава Илића бр. 03-520/7 од 26.05.2014. године и 

сагласности Института за хемију, а  у  складу са чланом 49 Статута Универзитета и 
чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета је  једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Одобрава се продужење рока за израду докторске дисертације под насловом 
„Синтеза, карактерисање и потенцијална антимикробна активност комплекса неких 
прелазних метала са лигандима едда-типа“  кандидату Драгославу Илићу и то у трајању 
од два месеца, због објективних разлога насталих услед несагласности у терминима 
састанака Наставно-научног већа факултета и Стручног већа за природно-математичке 
науке Универзитета. 
 

VII 
 

На основу захтева Јоване Мушкиње бр. 03-520/4 од 26.05.2014. године и 
сагласности Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 

VII-1. Преиначава се одлука Наставно-научног већа Факултета бр. 100/IX-1 од 
29.01.2014. године, тако да гласи: 

 „ Јована Мушкиња, истраживач приправник, бира се у истраживачко звање 
истраживач сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију, на три године“. 

 
 

 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-520/6 од 26.05.2014. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-2. Поништава се одлука Наставно-научног већа Факултета бр. 40/XV-1 од 
15.01.2014. године о давању сагласности за усавршавање у иностранству у трајању од 6 
месеци (од.01.јула до 31. децембра 2014.године), кандидата др Биљане Ђ. Глишић, 
научног сарадника у Институту за хемију, због продужене процедуре потписивања 
уговора са Министраством просвете, науке и технолошког развоја, чиме се период боравка 
у иностранству одлаже до даљег. 

 
 
 



На основу захтева Института за хемију бр. 03-520/5 од 26.05.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-3. Одобрава се др Биљани Ђ. Глишић, научном сараднику у Институту за 
хемију плаћено одсуство за постдокторско усавршавање у иностранству,  у периоду  (од 
01. септембра 2014. до 31. децембра 2014. године), у оквиру  DAAD-ове стипендије.  
Кандидат ће постдокторско усавршавање провести на Универзитету у Хајделбергу у 
истраживачкој групи професора  Peter Combа-e. 

   
На основу захтева Института за хемију бр. 03-520/9 од 26.05.2014. године, 

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-4. Одобрава се др Милошу И. Ђурану, редовном професору у Институту за 
хемију плаћено одсуство у периоду од 24-29. августа 2014. године ради учешћа на 12th 
European Biological Inorganic Chemistry Conference (EuroBIC-12), Zirich, Switzerland. 

 
Поводом захтева Председника студентског парламента бр. 01-520/12 од 28.05.2014. 

године Декан Факултета упознавши присутне чланове већа са предметним захтевом је 
истакао да то није у надлежности Наставно-научног већа, као стручног органа Факултета, 
па је стога по наведеном питању онемогућио било какву даљу дискусију. 
 
      VIII 
 
 У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 

 
 
З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  
 
  Бранкица Лекић                          Проф. др Драгослав Никезић 

 
 
 


