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З А П И С Н И К 
 

са  XLIV  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког   факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 26.11.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 27 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић,  проф. др Иван Живић, проф. др Милан Јоксовић, 
проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, мр Владимир Марковић, др Ана 
Митровски-Богдановић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, 
проф.др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др 
Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др 
Снежана Симић, проф. др Снежана Станић, Драгана Стевановић, проф.др Слободан 
Сукдолак, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и 
проф. др Љиљана Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступила и проф. Др Светлана Марковић, тако 
да је укупан број присутних чланова на седници наставно-научног већа био 28 .   

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за математику и информатику  проф. др 
Марија Станић, управник Института за физику проф. др Милан Ковачевић, управник 
Института за хемију доц. др Љубинка Јоксовић, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. 
правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

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. Покретање поступка за избор наставника у звање редoвни професор у Институту за 

математику и информатику. 
3. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију. 
4. Покретање поступака за избор сарадника у звање асистент у Институту за 

биологију и екологију. 
5. Покретање поступка за избор истраживача сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 



6.  Разматрање извештаја о избору истраживача приправника у Институту за 
биологију и екологију и Институту за хемију. 

7. Покретање поступака за избор у звање истраживач приправник у Институту за 
хемију и Институту за биологију и екологију.  

8. Утврђивање одлукe о прихватању извештаја комисијe за оцену  урађенe докторскe 
дисертацијe.  

9. Разматрање извештаја комисијe за оцену научне заснованости  теме и подобности 
кандидата за израду докторске дисертације у Институту за хемију. 

10. Утврђивање предлога комисија за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторских дисертација у Институту за хемију и Институту за 
физику.  

11. Разматрање повећања броја студената на студијском програму ОАС Информатика. 
12. Разматрање захтева упућених Наставно-научном већу. 
13. Разно. 

 
I 
 

Записник     под   бројем  1110  са   XLIII седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 12.11.2014. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-1180/20 од 24.11.2014. 
године, а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 
Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање редoвни професор за ужу 
научну област  Математичка анализа са применама  у Институту за математику и 
информатику. 

Истовремено, утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање редoвни професор за ужу научну област 
Математичка анализа са применамa у Институту за математику и информатику у следећем 
саставу: 
 

1. др  Мирослав Петровић, редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, научна област: Математика; 

2. др Ђoрђe  Дугошија   редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару,  научна област: Математика; 

3. др Јозеф Кратицa, научни саветник Математичкoг институтa САНУ, научна 
област: Математика; 

4. др Драган Стевановић, научни саветник Математичкoг институтa САНУ ужа 
научна област: Информатика. 
 



III 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1180/12 од 24.11.2014. године, 
а на основу члана 126 и 127 Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 89 и 90 Статута 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-1. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу 
научну област Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 
биологију и екологију. 

Истовремено, утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 
екологију у следећем саставу: 
 

1. др  Анте Вујић, редовни професор Департамана за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна 
област: Заштита животне средине; 

2. др Јелка Црнобрња Исаиловић,  редовни професор Департамана за биологију 
и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа 
научна област: Зоологија; 

3. др Мирјана Ленгхард, научни саветник, Институт за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић Универзитет у Београду, ужа научна област Биологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

IV 
 У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали: проф. др Снежана 
Симић, Проф. др Светлана Марковић, проф. др Растко Вукићевић и проф. др Зорица 
Петровић. Након ове дискусије а, на захтев Института за биологију и екологију бр. 04-
1180/10 од 24.11.2014. године, а на основу члана 96 и 97 Статута Факултета, као и Одлуке 
ректорског колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-1. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  

објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 
Физиологија биљака у Институту за биологију и екологију. 

Истовремено, одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 
за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Физиологија биљака у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 
следећем саставу: 



 
1. др Биљана Бојовић, доцент   Природно-математичкoг факултетa Универзитетa 

у Крагујевцу,  ужа научна област Физиологија биљака. 
2. др Марина Топузовић, ванредни професор  Природно-математичкoг факултетa 

Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија биљака; 

3. др Тијана Цветић Антић, доцент  Биолошкoг факултетa Универзитетa у 
Београду,  ужа научна област: Физиологија биљака. 

 

 
 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1180/10 од 24.11.2014. године, 
а на основу члана 96 и 97 Статута Факултета, као и Одлуке ректорског колегијума бр. 819 
од 22.10.2012. године Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

IV-2. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и 
екологију. 

Истовремено, одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 
за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем саставу: 
 

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

2. др Бранислав Ранковић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгологија, 
микологија и лихенологија; 

3. др Зорица Свирчев, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Хидробиологија. 

 
 

 

 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-1180/10 од 24.11.2014. године, 
а на основу члана 96 и 97 Статута Факултета, као и Одлуке ректорског колегијума бр. 819 
од 22.10.2012. године Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-3. Предлаже се декану Факултета, као  надлежном  органу,  да  донесе  одлуку  о  



објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област 
Зоологија у Институту за биологију и екологију. 

Истовремено, одређује се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу 
за избор једног сарадника у звање асистент  за ужу научну област Зоологија у Институту 
за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у следећем 
саставу: 

1. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; 

2. др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета 
у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија 
животиња; 

3. др Ивана Живић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија 
животиња. 

 
 

V 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1180/13 од 24.11.2014. године, а 
на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор Милене Раденковић у истраживачко звање 
истраживач-сарадник у Институт у за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Биологијa. 

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

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

Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине, 

2. др Снежана  Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; 

3. др Момир Пауновић,  виши научни сарадник  Институтa за биолошка 
истраживања “Синиша Станковић” Универзитетa у Београду, ужа научна 
област: Биологија. 
 

VI 
 

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. 04-1180/16 од 24.11.2014. године у саставу: др 
Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитетa у 



Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Десимир Кнежевић, редовни професор 
Пољопривреднoг факултетa у Лешку Универзитетa у Приштини, ужа научна област 
Оплемењивање биљака и семенарство;  др Ненад Вуковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као и 
сагласности Института за биологију и екологију, 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 Сузане Лековић у звање истраживач-приправник, 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. 04-1180/17 од 24.11.2014. године у саставу: др 
Невена Ђукић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитетa у 
Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Десимир Кнежевић, редовни професор 
Пољопривреднoг факултетa у Лешку Универзитетa у Приштини, ужа научна област 
Оплемењивање биљака и семенарство;  др Ненад Вуковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, као и 
сагласности Института за биологију и екологију, Наставно- научно веће Факултета , 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Стефана Марковића у звање истраживач-
приправник, 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. 04-1180/18 од 24.11.2014. године у саставу: др Андраш 
Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у у Крагујевцу,     ужа  
научна област Физиологија животиња; др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у у Крагујевцу, научна област Физиологија животиња и 
човека и молекуларна биологија; др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; др Зорица С. Саичић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања “Синиша Станковић”, Београд, ужа научна област Физиологија,  као и сагласности 
Института за биологију и екологију, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 
 
 



 
 
 

О д л у к у 
 

VI-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор  Марије Милошевић у звање истраживач-
приправник, 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. 03-1180/3 од 20.11.2014. године у саставу: др Живадин Д. 
Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Неорганска 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 сагласности Института за хемију, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор  за избор Милана Милутиновића, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник 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. 
 

 
 
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. 03-1180/1 од 20.11.2014. године у саставу: др 
Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Јасмина Димитрић-Марковић, 
редовни професор Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна 
област Физичка хемија - спектрохемија; др Славко Раденковић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија, 
као и сагласности Института за хемију, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VI-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор  за избор Јелене М. Тошовић, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник 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. 
 
 

VII 
 

На захтев Института за хемију  бр. 03-1180/4 од 20.11.2014. године, а на основу 
члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 

       О д л у к у 
 

VII-1. Покреће се поступак за избор Милeнe Вукић, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

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

1. др Ненад Вуковић,  доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биoхемија; 

2. др Mилан Младеновић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биoхемија; 

3. др Mирјана Михаиловић, научни саветник Институтa за биолошка истраживања 
“Синиша Станковић” Универзитетa у Београду, ужа научна област: Молекуларна 
биологија. 

 
 

 
На захтев Института за хемију  бр. 03-1180/6 од 20.11.2014. године, а на основу 

члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је донело 
следећу 

О д л у к у 
 

VII-2. Покреће се поступак за избор Aлександре Минић, мастер хемичара у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 

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

 
1. др Растко Д. Вукићевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Oрганска хемија; 
2. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област:   Oрганска хемија; 
3. др Нико С. Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу, ужа научна област:   Oрганскa хемија; 



4. др Иван С. Дамљановић, научни сарадник Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:   Oрганска  хемија. 

 
На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1180/14 од 24.11.2014. године, а 

на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-3. Покреће се поступак за избор Мирјане Грујовић у истраживачко звање 
истраживач-приправник у Институт у за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област биологијa. 

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

1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета   
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија;  

2.  др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,   ужа научна област: Микробиологија;  

3.  др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског факултета Универзитета у 
Крагујевцу,    ужа научна област: Микробиологија.  

 
 
 
 

На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-1180/15 од 24.11.2014. године, а 
на основу члана 102 Статута Факултета, Наставно- научно веће Факултета , једногласно је 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VII-4. Покреће се поступак за избор Катарине Младеновић у истраживачко звање 
истраживач-приправник у Институт у за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област биологијa. 

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

2. 1. др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета   
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Микробиологија;  

2.  др Олгица Стефановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,   ужа научна област: Микробиологија;  

3.  др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског факултета Универзитета у 
Крагујевцу,    ужа научна област: Микробиологија.  

 
 
 
 
 



VIII 
 

На основу члана 51 стaв 6 и 7 и 156 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије  Природно -математичког факултета Универзитета у Крагујевцу 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 у Београду, ужа научна област 
Нуклеарна техника; др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Ненад Стевановић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Радијациона физика, као и дописа Универзитета бр.01-15/171 од 19.11.2014. године и 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад бр. 29/40 од 25.11.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Допринос ефективној дози од 
бета и гама зрачења радонових и торонових потомака“, кандидата мр Владимира 
Марковићa 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.    
 

IX 
 

На основу члана 48 став 5,6 и 7 Статута Факултета,   Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 03-1180/21 од 25.11.2014. 
године у саставу: др Предраг Т. 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 Ратомир Јелић, ванредни професор 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Фармацеутска хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија,  као и сагласности 
Института за хемију, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

Универзитета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Проучавање 
биоспецијације неких микроелемената у присуству флуорохинолона“   за израду докторске 
дисертације кандидата Ивана Јаковљевића. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др. Предраг 
Ђурђевић. 



Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 
чланом 46 став 2 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 
 

X 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-1180/2 од 20.11.2014. године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

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

дисертације под називом „Експериментално и теоријско испитивање механизма настајања  
фенилселено-етара из неких терпенских алкохола“  и подобности кандидата Ненада 
Јанковића, истраживача сарадника, у следећем саставу: 

 
1. др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Органска хемија;  
2. др Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Физичка хемија;  
3. др Јасмина Димитрић-Марковић, редовни професор Факултета за физичку  хемију, 

ужа научна област: Физичка хемија-спектрохемија;  
4. Maрина Рвовић, научни сарадник  Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Хемија.  
 
Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 2 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
 
 
На захтев Института за хемију бр. 03-1180/5 од 20.11.2014. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-2. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 
дисертације под називом „Кинетика, катализа и редокс реакције комплексних једињења 
злата(I) и злата(III) “  и подобности кандидата Мирјане Ђуровић, истраживача сарадника, 
у следећем саставу: 

 
1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 

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

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Неорганска хемија;  



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

4. др Живослав Љ. Тешић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија.  

 
Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 

чланом 46 став 2 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

 
 
На захтев Института за физику бр. 02-1180/8 од 24.11.2014. године, Наставно-

научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X -3. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 
дисертације под називом „Примена MCNP5/X софтвера и воксел фантома за рачунање 
доза јонизујућих зрачења у органима човечјег тела“  и подобности кандидата Зорана 
Јовановића, истраживача сарадника, у следећем саставу: 

 
1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика; 
2. др Оливера Цирај Бјелац, научни саветник Института зa нуклеарне науке Винча 

у Београду, ужа научна област: Нуклеарна техника;  
3. др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика. 
 
 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 
чланом 46 став 2 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

 
       XI 

 У оквиру ове тачке поведена је дискусија у којој су учествовали: проф. др Марија 
Станић и проф. др Иван Живић. Након ове дискусије а, на захтев Института за математику 
и информатику бр. 05-1180/19 од 24.11.2014. године, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI -1.  Прихвата се повећање броја студената на основним академским студијама 

информатике, акредитованим 2011. године, у склопу мањих измена студијског програма.  
 
Ову одлуку, заједно са електронским формуларом за студијски програм основних 

академских студија информатике, електронским формуларом за цео Факултет, доказом о 



испуњености просторних капацитета Факултета и доказом о поседовању информатичких 
ресурса, уз пропратно писмо и захтев за мањим изменама студијског програма доставити 
Комисији за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и студијских 
програма Републике Србије. 

 
 

XII 
 
На захтев Eкономског факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 01-1145 од 

13.11.2014.године, Наставно-научно веће Факултерта  је једногласно донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Даје се сагласност др Бојани Боровићанин, доценту Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, за ангажовање у допунском радном 
односу до 1/3 пуног радног времена на Економском факултету у Крагујевцу,  на предмету 
Квантитативне методе у економији и менаџменту на докторским академским студијама, са 
оптерећењем од 1 часа на годишњем нивоу, за школску 2014/15 годину. 
 

XIII 
  У оквиру тачке разно проф. др Зорица Петровић је поставила неколико питања 
везаних за избор Декана Факултета у наредном мандатном периоду. 
 

Седница Наставно-научног већа  закључена је у 12  часова  и 34  минута. 
 

 
 
З А П И С Н И Ч А Р                                                  ДЕКАН  
 
 
Далиборка Јовановић                                    Проф. др Драгослав Никезић 

 
 
 


