
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 220 

21.03. 2012. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са LIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 21.03.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28  чланова већа од укупно 33 члана и то:  проф. др Зорица 
Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Ненад 
Вуковић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, 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 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, Милан Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан 
Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић 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, 
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 два доцента у Институту за физику и Институту 
    за биологију и екологију, 
3. Разматрање извештаја комисије по конкурсу за избор асистента за научну област 
    Програмирање у Институту за математику и информатику,  
4.  Разматрање извештаја комисије за избор једног научног сарадника за научну 
     област Биологија у Институту за биологију и екологију, 
5.  Одређивање комисија за избор три истраживача-сарадника и то два у 
      Институту хемију и једног у Институту за биологију и екологију,  
6.  Разматрање извештаја комисије за избор једног истраживача-приправника за 
     научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 

   7.  Одобравање одбране две урађене докторске дисертације,једне у Институту за 
физику и једне у Институту за математику и информтику, 



8.  Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације 
у Институту за хемију, 

9.  Одређивање комисија за оцену подобности теме и кандидата за израду две 
     докторске дисертације у Институту за биологију и екологију, 
10. Одређивање комисије за рецензију рукописа под називом "Органска хемија 
      животне средине", аутора др Милана Јоксовића, доцента у Институту за 
      хемију, 
11. Предлог комисије за рецензију монографије Природно-математичког факултета, 
12. Захтеви наставника и сарадника, 
13. Разно. 
 

     I 
 

Записник под бројем 170 са LII седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 07.03.2012. године, једногласно је усвојен. 

 
 

 II 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; др 
Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Субатомска физика, др Оливера Цирај-Бјелац , доцент Електротехничког факултета 
у Београду, ужа научна област: Нуклеарна техника, дописа Универзитета бр.65/4 од 
21.03.2012. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
II-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Драгана Крстић, доцент, изабере 

у звање доцента за ужу научну област Радијациона физика у Институту за физику, 
на пет година. 

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

 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Златко Гиба, ванредни професор 
Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Физиологија биљака; др 
Тијана Цветић, доцент Биолошког факултета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Физиологија биљака, др Слађана Тодоровић , научни сарадник Института за 
биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Физиологија биљака и др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Екологија и географија биљака и Заштита животне средине, 
дописа Универзитета бр.40/6 од 07.03.2012. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 



 
 
 
                                                   О д л у к у 
 
II-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Биљана Бојовић, асистент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Физиологија биљака 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 основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Aлександар 
Цветковић ванредни професор Машинског факултета у Београду, ужа научна 
област: Математика и рачунарство ; др Владимир Цвјетковић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у физици, др Бобан Стојановић, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање, као и сагласности 
Института за математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном 
дана 15.02.2012. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
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 Вишње Симић, асистента-
приправника, у звање асистента за ужу научну област Програмирање у 
Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 

IV 
  

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-220/10 од 16.03.2012. године у саставу: 
Др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарне науке Винча у 
Београду,ужа научна област: Генетичка токсикологија, др Оливера Милошевић-
Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу и Медицинског факултета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција и др Снежана Станић , 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Генетика и еволуција, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 
 



О д л у к у 
 

IV-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Дарка Грујичића, асистента у 
звање научни сарадник, за научну област - Биологија у Институту за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 
 

V 
 

На захтев Института за хемију, бр.03-220/3 од 15.03.2012. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор Јоване Богојески, доктора хемијских 
наука у научно звање научни сарадник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

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

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

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

3. Др Снежана Зарић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа 
научна област: Неорганска хемија и 

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

 
 

На захтев Института за хемију, бр.03-220/4 од 15.03.2012. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

V-2. Покреће се поступак за избор Гордане Радић, истраживача-сарадника 
у истраживачко звање истраживач- сарадник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

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

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



2. Др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета у Београду; ужа 
научна област: Неорганска хемија и 

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

 
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-220/7 од 16.03.2012. 

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

О д л у к у 
 

V-3. Покреће се поступак за избор Јасмине Обрадовић, истраживача-
приправника 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 Јасмине 
Обрадовић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

2. Др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Физиологија животиња и 

3. Др Владимир Јуришић, редовни професор Медицинског факултета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Патолошка физиологија. 

 
 

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

Природно-математичког факултета бр. 04-220/11 од 16.03.2012. године у саставу: 
Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Ивана Теодоровић, 
ванредни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Заштита животне 
средине и  др Александар Теодоровић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
    О д л у к у 

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

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

 
 
 



VII 
 На основу одлуке Стручног већа Универзитета у Крагујевцу бр. 117/7 од 
14.03.2012. године , Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
                                                               О д л у к у 
 

VII-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом "Нетерина 
теорема и теорија типа кориговане Амосов-Делоне-Крајнов теорије" кандидата мр 
Мирка Радуловића.  

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

На основу члана 128 Закона о високом образовању и одлуке Стручног већа 
Универзитета у Крагујевцу бр. 117/6 од 14.03.2012. године , Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
                                                               О д л у к у 
 

VII-2. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом 
"Квадратурне формуле са максималним тригонометријским степеном тачности" 
кандидата мр Звездана Марјановића.  

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

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

Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-220/5 од 
15.03.2012. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија, Др Небојша Арсенијевић, 
редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Микробиологија и имунологија, Онкологија, Др Љиљана Чомић, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија и Др Биљана Петровић, 
доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, 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 
"Синтеза и карактеризација неких комплекса паладијума (II) и њихова 
потенцијална биолошка активност" кандидата  Гордане Радић.  

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 биологију и екологију  бр. 04-220/8 од 
16.03.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

IX-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом " 
Утицај геолошке подлоге на садржај метала у биљкама" и кандидата мр Снежане 
Бранковић, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем 
саставу: 
 

1. Др Драгана Павловић-Муратспахић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
биљака; 

2. Др Боривој Крстић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна 
област: Физиологија биљака; 

3. Др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија и географија биљака и Заштита животне средине и 

4. Др Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
  На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-220/9 од 
16.03.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

IX-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Дистрибуција, филогенија, екологија и конзервација ракова из фамилије Astacidae 
на подручју Црне Горе" и кандидата мр Милке Рајковић, за израду докторске 
дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

2. Др Ивана Магуире, доцент Природословно-математичког факултета, 
Свеучилиште у Загребу, ужа научна област: Природне знаности, поље 
Биологија, грана Зоологија; 



3. Др Момир Пауновић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Биологија 
(Хидроекологија). 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

  X 
  

На основу захтева Института за хемију , бр. 03-220/6 од 15.03.2012. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Предлаже се комисија за рецензију рукописа под насловом «Органска 
хемија животне средине» аутора др Милана Јоксовића у следећем саставу: 

 
1. Др Зорица Петровић,  редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 

научна област: Органска хемија; 
2. Др Александар Теодоровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 

научна област: Органска хемија. 
 
 

 XI 
 На основу захтева Декана Факултета , бр. 01-220/16 од 21.03.2012. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Предлаже се комисија за рецензију Монографије «Природно-
математички факултет у Крагујевцу-прве четири деценије» у следећем саставу: 

 
3. Др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 

Пазару; 
4. Др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку. 
 

 
      XII 
 

На основу захтева Владимира Петровића, бр. 03-220/1 од 15.03.2012. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
          О д л у к у 
 
XII-1. Одобрава се плаћено одсуство, Владимиру Петровићу, истраживачу-

сараднику у Институту за хемију Факултета, у периоду од 24.05.2012. до 



28.05.2012. године ради учешћа на симпозијуму под називом "15th Hellenic 
Symposium on Medicinal Chemistry" који ће се одржати у Атини. 

 
 
На основу захтева Душице Симијоновић, бр. 03-220/2 од 15.03.2012. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
          О д л у к у 
 
XII-2. Одобрава се плаћено одсуство, Душици Симијоновић, истраживачу-

сараднику у Институту за хемију Факултета, у периоду од 24.05.2012. до 
28.05.2012. године ради учешћа на симпозијуму под називом "15th Hellenic 
Symposium on Medicinal Chemistry" који ће се одржати у Атини. 

 
На основу захтева др Дејана Бојовића, бр. 05-220/12 од 19.03.2012. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
          О д л у к у 
 
XII-3. Одобрава се плаћено одсуство, др Дејану Бојовићу, ванредном 

професору у Институту за математику и информатику Факултета, у периоду од 
09.07.2012. до 13.07.2012. године ради учешћа на међународном математичком 
конресу под називом "International conress computational and applied mathematics 
(ICCAM 2012)" који ће се одржати у Генту у Белгији. 

 
   XIII 
 
Под тачком разно није било никакве дискусије. 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 35 минута. 
 
 

    З А П И С Н И Ч А Р                                             ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ  

                                                                                                И НАУЧНИ РАД 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Александар Теодоровић 
 

 
 

 


