
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 620 

29. 08. 2012. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са LXXI седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 29.08.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 19 чланова већа од укупно 33 члана и то: проф.др Дејан Бојовић, 
проф. др Растко Вукићевић, мр Небојша Даниловић, мр Слађана Димитријевић,  
Доц.др Горица Ђелић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др 
Драгана Крстић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 
Љиљана Павловић,  проф. др Владимир Пејчев, проф.др Мирослава Петровић-
Торгашев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др Бранислав Ранковић, доц. др 
Снежана Симић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић и 
проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Иван Гутман, проф. др Мирољуб Дугић и проф. др Владимир 
Ристић, дошли су 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: заменик управника Института за физику доц. др Владимир 
Цвјетковић, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл.прав и Далиборка 
Јовановић,економиста. 

 Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав 
Никезић, декан Факултета.  

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 

 
Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 
1. Усвајање записника са предходне седнице, 
2. Утврђивање предлога комисије за избор једног ванредног професора за ужу         
научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту 
за биологију и екологију, 

3. Избор једног научног сарадника за научну област Хемија у Институту за хемију, 
   4. Утбрђивање предлога одлуке о избору једног доцента за ужу научну област 
       Атомска, молекуларна и оптичка физика у Институтуту за физику, 

5. Разматрање извештаја комисије за избор једног доцента за ужу научну област 
    Математичка анализа са применама у Институту за математику и информатику,  
6. Разматрање извештаја комисије за избор једног доцента за ужу научну област 
    Аналитичка хемија у Институту за хемију, 



   7. Захтев за расписивање конкурса за избор три асистента у Институту за 
математику и информатику, 

8.   Избор два истраживача-сарадника за ужу научну област Хемија у Институту за 
хемију, 

9.   Избор једног истраживача-приправника за ужу научну област Биологија у 
      Институту за биологију и екологију, 
10. Одобравање одбране две докторске дисертације у Институту за хемију, 
11. Доношење одлуке о прихватању пет извештаја комисија за оцену урађених 
      докторских дисертација и то два у Институту за хемију, два у Институту за 
      биологију и екологију и једног у Институту за математику и информатику, 
12. Одређивање комисија за оцену урађене две докторске дисертације у Институту 
      за хемију и Институту за биологију и екологију, 
13. Разматрање извештаја комисије о подобности теме и кандидата за израду 
      докторске дисертације у Институту за математику и информатику, 
14. Одређивање комисије за оцену подобности теме и кандидата за израду 
      докторске дисертације у Институту за биологију и екологију, 
15. Захтеви наставника и сарадника, 
16. Разно. 

 
I 

Записник под бројем 520 са LXX седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 04.07.2012. године, једногласно је усвојен. 

  
           II 

 
  На основу члана 93 и 156 Статута Факултета, дописа Универзитета у 

Крагујевцу бр. 364/6 од 02.08.2012. године и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Бранислав Ранковић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија и микологија, др 
Мирко Цвијан, ванредни професор, Биолошког факултета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгологија и микологија и др Бранка Стевановић, редовни професор 
Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине и др Слободан Јовановић, ванредни професор Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Снежана Симић, 

доцент, изабере у звање ванредног професора за ужу научну област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију 
Прирoдно-математичког факултета у Крагујевцу, на пет година. 

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

 
 



 
 

III 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: Др Влатка Вајс, редовни професор 
Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: Органска хемија, др Веле 
Тешевић, ванредни професор Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: 
Органска хемија,  др Слободан Сукдолак, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Биохемија, дописа Универзитета бр.333/4 од 19.07.2012. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
III-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Ненад Вуковић, 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. 

 
IV 

На основу члана 93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: Атомска, молекуларна и оптичка 
физика, др Душан Јовановић, научни саветник Института за физику у Београду, 
ужа научна област: Физика плазме и нелинеарна оптика, др Драгослав Никезић, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, 
дописа Универзитета бр.409/5 од 12.08.2012. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
IV-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Mилан Ковачевић, доцент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна и оптичка 
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. 

V 
 У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој је учествовао: проф. др 
Иван Гутман. Након ове дискусије, а на основу члана 92 и 156 Статута Факултета и 
Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у 
саставу: др Градимир Миловановић, редовни професор Математичког института 
САНУ у Београду, ужа научна област: Нумеричка анализа и Теорија 
апроксимација, др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама, др Александар Цветковић, 
ванредни професор Машинског факултета у Београду, ужа научна област: 
Математика и рачунарство, као и сагласности Института за математику и 



информатику бр. 05-620/7 од 27.08.2012.године, а по конкурсу расписаном дана 
04.07.2012. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 
 
                                                              О д л у к у 
 

V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Марије Станић,  у звање 
доцента за ужу научну област Математичка анализа са применама  у Институту за 
математику и информатику Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 

 
 VI 
На основу члана 92 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Радмила Џудовић, 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија, 
др Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија, др Снежана Николић-Мандић, ванредни професор Хемијског 
факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија, као и сагласности 
Института за хемију бр. 03-620/2 од 24.08.2012.године, а по конкурсу расписаном 
дана 18.07.2012. године у листу "Послови", 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 др Зорке Станић,  у звање доцента 
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. 
 
            VII 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој је учествовао: 
проф. др Бранислав Поповић. Након ове дискусије, а на основу захтева Института 
за математику и информатику бр. 05-620/5 од 27.08.2012. године, Наставно-научно 
веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VII-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Програмирање. 

 



VII-2. 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 Душан Стефановић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Информациони системи;   

2. Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; 

3. Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Програмирање. 

 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/4 од 
27.08.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VII-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Информациони системи. 

 
VII-4. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Информациони 
системи  у следећем саставу: 
 

1. Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; 

2. Др Ненад Стефановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Информациони системи; 

3. Др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Рачунарске комуникације. 

 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-620/3 од 

27.08.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 

О д л у к е 
 

VII-5. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Алгебра и логика. 

 
VII-6. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 

избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Алгебра и логика у 
следећем саставу: 
 



1. Др Радосав Ђорђевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Алгебра и логика; 

2. Др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду, ужа 
научна област: Математичка логика; 

3. Др Силвана Маринковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Алгебра и логика. 

 
        VIII 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 405/4 од 09.08.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/207 од 17.08.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу:  др Живадин Бугарчић, 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 и др Милош Ђуран, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, 
Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 VIII-1. Mирјана Ђуровић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију 
Факултета, на три године. 

 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 406/3 од 09.08.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/209 од 17.08.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу:  др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија ; др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија и др Душанка Радановић, виши научни сарадник 
Института за хемију и технологију и металургију у Београду, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 
следећу 

 
   О д л у к у 

 
 VIII-2. Ивана Станојевић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију 
Факултета, на три године. 

 
               IX 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 404/4 од 09.08.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/210 од 17.08.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 



саставу: Др Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа 
научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др Владица 
Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине и  др Ивана Живић, доцент Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
биљака, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

 
О д л у к у 

 
 IX-1. Милица Марковић, дипломирани биолог, бира се у истраживачко 

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

X 
 

На основу одлуке Стручног већа Универзитета у Крагујевцу бр. 394/5 од 
11.07.2012. године , Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
                                                               О д л у к у 
 

X-1. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом "Хидролиза 
пептида који садрже L-метионин и L-хистидин помоћу различитих комплекса 
паладијума (II) и платине (II) " кандидата мр Марије Живковић.  

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 одлуке Стручног већа Универзитета у Крагујевцу бр. 394/6 од 

11.07.2012. године , Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
                                                               О д л у к у 
 

X-2. Одобрава се одбрана докторске дисертације под насловом "Примена 
сулфидних минерала као потенциометријских сензора за ацидо-базне титрације у 
неким неводеним растварачима" кандидата мр Зорана Симића.  

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 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију бр. 03-440/10 од 30.05.2012. године у саставу: Др  Срећко 
Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Др Горан Калуђеровић, научни сарадник Institut für 



Anorganische Chemie, Fakultät für Chemie und Mineralogie, Universität Leipzig, 
Немачка, 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 Крегујевцу, 
ужа научна област: Микробиологија и имунологија, Онкологија, Др Биљана 
Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија,и 
дописа Универзитета бр. 01-15/204 од 01.08.2012. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

                                                              О д л у к у 

 XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Синтеза, 
карактеризација и потенцијална цитотоксичност О,О'-диалкил-(S,S)-етилендиамин-
N,N-ди-2 (4-метил)-пентаноата и одговарајућих паладијум (II) платина (II) и 
платина (IV) комплекса" кандидата Јелене Вујић 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 бр. 03-520/10 од 28.06.2012.године у саставу: Др Милош 
Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија, Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија,  Др Катарина Анђелковић, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, Др Снежана Рајковић, доцент 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, и дописа 
Универзитета бр. 01-15/206 од 17.08.2012. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

                                                              О д л у к у 

 XI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Синтеза и 
карактеризација комплекса злата " кандидата Биљане Глишић 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 Факултета бр. 04-470/6 од 18.06.2012. године у 
саставу: Др Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака, Др Славица 



Солујић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија,  
Др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Екологија и географија биљака и Заштита животне средине и Др Ружица Игић, 
редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Ботаника, и дописа 
Универзитета бр. 01-15/211 од 17.08.2012. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

 

 

                                                              О д л у к у 

 XI-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Биолошки 
ефекти секундарних метаболита врста рода Teucrium L. Флоре Србије " кандидата 
Милана Станковића 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 Факултета бр. 04-470/6 од 18.06.2012. године 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, Др 
Весна Ранковић, ванредни професор Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, 
ужа научна област: Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и 
рачунарско инжењерство 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 

 XI-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " 
Микробиолошки аспекти примене информационих система у мониторингу 
акумулација и језера " кандидата мр Иване Радојевић 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 Института за математику и информатику Факултета бр. 05-470/12 од 



20.06.2012. године у саставу: Др Мирослав Петровић, редовни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Алгебра и логика , Др Слободан 
Симић, научни саветник Математичког института у Београду, ужа научна област: 
Дискретна математика, Др Иван Гутман, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Физичка хемија, Др Мирко Леповић, ванредни професор ПМФ-
а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика и др Бојана Боровићанин, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

                                                              О д л у к у 

 XI-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Графови 
чија је најмања карактеристична вредност минимална у неким класама графова " 
кандидата Татјане Алексић 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. 

 

  XII 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-620/1 од 
23.08.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

XII-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом " Електрохемијско бромовање естрогена и жаштићених гликала" 
кандидата Ивана Дамљановића, у следећем саставу: 

1. Др Растко Вукићевић, 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; 

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

4. Др Нико Радуловић, доцент ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: Органска 
хемија. 

 

На основу захтева Института за биологију и екологију Факултета бр. 05-
620/10 од 29.08.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

XII-2. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом " Дистрибуција, филогенија,екологија и конзервација ракова из фамилије 



Astacidae на подручју Црне Горе" кандидата мр Милке Рајковић, 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, ванредни професор, Природословно-математичког 
факултета, Свеучилиште у Загребу,  научна област: Природне знаности, 
поље Биологија, грана Зоологија 

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

 На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 
информатику бр. 05-620/6 од 27.08.2012. године Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу у саставу: Др  Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког 
института САНУ у Београду, ужа научна област: Математичка логика, Др Радосав 
Ђорђевић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и 
логика и Др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду, 
ужа научна област: Математичка логика, 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 и одобрава предложена тема под насловом "Логике са 
интегралима и условима очекивањима" за израду докторске дисертације кандидату 
мр Владимиру Ристићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Небојша Икодиновић. 

 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. 

          XIV 
       На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-620/9 од 
29.08.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом  
"Фреквенца микронуклеуса и полиморфизам GSTT1 и GSTM1 гена у лимфоцитима 
периферне крви пацијенткиња у зависности од стадијума интрацервикалне лезије" 
и кандидата мр Иване Стошић, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 
 



1. Др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Генетика; 

2. Др Слободан Арсенијевић, редовни професор Медицинског факултета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Гинекологија и акушерство; 

3. Др Гордана Јоксић, научни саветник Института за нуклеарне науке Винча у 
Београду, ужа научна област: Генетичка токсикологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
             XV 
 
На основу захтева Милоша Благојевића, бр. 04-620/8 од 29.08.2012. године, 

Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
          О д л у к у 
 
XV-1. Одобрава се плаћено одсуство, Милошу Благојевићу, асистенту у 

Институту за биологију и екологију Факултета, у периоду од 03.09.2012. до 
07.09.2012. године ради учешћа на међународној 86. конференцији немачког 
мамалошког друштва под називом " The past, present and future of mammalian 
diversity" који ће се одржати у Франкфурту на Мајни. 
 
      XVI 
 
 Под овом тачком није било никакве дискусије. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 27 минута. 
 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 


