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З А П И С Н И К 
 

Са XLIX седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 18.01.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 29  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, мр Слађана 
Димитријевић, проф.др Мирољуб Дугић, доц. др Горица Ђелић, проф. др Милош 
Ђуран, проф.др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, 
проф. др Аца Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, 
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, 
доц. др Марија Станић, проф. др Душан Стефановић, проф. др Јелица Стојановић, 
проф. др Александар Теодоровић и проф. др Љиљана Чомић. 

 Доц.др Бобан Стојановић дошao je 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, 
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. Верификација мандата новог члана Наставно-научног већа, 
2. Усвајање записника, 
3. Информација о покренутом поступку за избор Ректора Универзитета у 
    Крагујевцу, 
4. Утврђивање предлога за избор једног кандидата у звање редовни професор 
     за ужу научну област Органска хемија, 
5. Избор два кандидата у звање асистента у Институту за биологију и екологију, 
6.  Избор четири кандидата у звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
     (два), Институт за физику (један), Институт за биологију и екологију (један),  
7.  Избор кандидата у звање истраживач-приправник за ужу научну област Хемија  
     у Институту за хемију, 

   8. Избор три сарадника у настави у Институту за математику и информатику, 



9.   Разматрање извештаја комисије за избор једног доцента у Институту за 
      биологију и екологију, 
10. Разматрање извештаја комисије по конкурсу за избор једног асистента у 
      Институту за хемију, 
11. Разматрање извештаја комисије о избору једног кандидата у звање истраживач- 
      сарадник у Институту за хемију, 
12. Предлог комисије за избор једног доцента за научну област Физичка хемија у 
      Институту за хемију, 
13. Одређивање комисије за рецензију рукописа под насловом "Молекулско 
      моделирање, аутора др Светлане Марковић и др Зорана Марковића, 
14. Разматрање извештаја о оцени докторске дисертације по истеку рока на коме је 
      дисертација била на увид јавности, 
15. Разматрање извештаја комисије о оцени урађене докторске дисертације у 
      Институту за физику, 
16. Одређивање комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 
      Институту за хемију, 
17. Одобравање одбране специјалистичког рада у Институту за математику и 
      информатику, 
18. Захтеви наставника и сарадника, 
19. Разно. 
 
                                                                        I 
 

Имајући у виду чињеницу да је др Срећко Трифуновић поднео оставку на 
чланство Наставно-научног већа то је Наставно-научно веће, на предлог Института 
за хемију, бр.03-50/2 од 13.01.2012. године једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа, у 

текућем мандатном периоду, изабраног у Институту за хемију : 
 
1. Др Зоран Матовић, ванредни професор. 

 
Верификацијом мандата др Зоран Матовић, постао је пуноправни члан већа 

на текућој седници. 
 

II 
 

Записник под бројем 1050 са XLVIII седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 28.12.2011. године, једногласно је 
усвојен. 
 
 
 
 



III 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Драгослав Никезић и Небојша Ђусић,дипл.прав. Након ове 
дискусије Декан Факултета, проф. др Драгослав Никезић, дао је информацију 
члановима Наставно-научног већа да је на Универзитету у Крагујевцу покренут 
поступак за избор Ректора Универзитета у Крагујевцу. У вези са тим,Декан 
Факултета наложио је свим Институтима Природно-математичког Факултета да 
размотре покренуту иницијативу Савета Унуверзитета и доставе предлоге 
Наставно-научном већу. 
 

IV 
        У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој је учествовао 
проф. др Растко Вукићевић. Након ове дискусије а на основу дописа Универзитета  
бр.1754/4 од 16.01.2012. године, заведеног под бројем 01-15/118  од 18.01.2012. 
године, као и на основу Извештаја стручне комисије Природно-математичког  
факултета у саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Органска хемија,  др Зорица Бугарчић, редовни професор, 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија и др Владимир 
Павловић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: 
Органска хемија, као и сагласности Инсититута за хемију Факултета бр. 03-930/17 
од 30.11.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
  IV-1. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Aлександар 
Теодоровић, ванредни професор изабере у звање редовног професора за ужу 
област Органска хемија у Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, на неодређено време. 
 
  Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом, доставити 
Стручном већу и Сенату Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

V 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој је учествовао 
проф. др Аца Марковић. Након ове дискусије, а на основу дописа Универзитета у 
Крагујевцу бр. 1792/3 од 16.01.2012. године, а заведено под бројем 01-15/123 од 
18.01.2012. године , члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Владица Симић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине ; др Снежана Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине и др Момир 
Пауновић, научни сарадник Института за биолошка истраживања"Синиша 
Станковић" у Београду, ужа научна област: Биологија као и сагласности Института 
за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно 
је донело следећу 



 
 

 
 
 

О д л у к у 
 
      V-1. Aна Петровић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу научну 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине у Институту за 
биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три 
године. 
 

 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1791/3 од 16.01.2012. 
године, а заведено под бројем 01-15/122 од 18.01.2012. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Бела Блесић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија 
инвертебрата ; др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета у 
Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња и 
др Љубиша Станисављевић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, 
ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња као и 
сагласности Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      V-2. Aна Митровски-Богдановић, асистент, бира се у звање асистента, за 
ужу научну област: Зоологија у Институту за биологију и екологију, Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

VI 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1788/3 од 16.01.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/119 од 18.01.2012. 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 Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија,  др Тања Солдатовић, доцент Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Хемија, Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
 
 



 
   О д л у к у 

 
 VI-1. Aна Рилак, истраживач-приправник, 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. 1787/3 од 16.01.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/119 од 18.01.2012. 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 Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија,  др Тања Солдатовић, доцент Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Хемија, Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 

 
   О д л у к у 

 
 VI-2. Aна Ђековић, истраживач-приправник, 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. 1789/3 од 16.01.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/120 од 18.01.2012. године, члана 99 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 Зора Жунић, виши научни сарадник ИНН Винча, 
ужа научна област: Радијациона физика,  др Драгана Крстић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, Наставно-научно веће 
Факултета  је једногласно донело следећу 
 

 
   О д л у к у 

 
 VI-3. Јелена Стајић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник, за научну област Физика, у Институту за физику 
Факултета, на три године. 

 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1749/3 од 11.01.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/8 од 13.01.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Снежана Марковић доцент ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 



Физиологија животиња, Биохемија и Молекуларна биологија, др Срећко 
Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија,  др Мара Алексић, ванредни професор Фармацеутског 
факултета у Београду, ужа научна област: Физичка хемија и инструменталне 
методе и др Татјана Митровић ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Биотехнологија, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 
следећу 
 

 
   О д л у к у 

 
 VI-4. Марко Живановић, студент докторских студија биологије, бира се у 

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

 
VII 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1790/3 од 16.01.2012. 
године, а  заведено под бројем 01-15/121 од 18.01.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Зоран Матовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна 
област: Неорганска хемија, др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија и  др Милица Цвијовић, редовни професор 
Агрономског факултета у Чачку, ужа научна област: Хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 

 
О д л у к у 

 
 VII-1. Mарија Mишчевић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

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

         VIII 
   На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1750/3 од 11.01.2012. 
године, а заведено под бројем 01-15/9 од 13.01.2012. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Aлександар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство ; др Бобан Стојановић, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање и др Милош 
Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске 
комуникације као и сагласности Института за математику и информатику 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 
 



 
 

О д л у к у 
 
      VIII-1.   Никола Николић, информатичар, бира се у звање сарадника у 
настави са 30% пуног радног времена, за ужу научну област: Програмирање у 
Институту за математику и информатику, Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, на годину дана са 30% пуног радног времена. 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1752/3 од 11.01.2012. 
године, а заведено под бројем 01-15/10 од 13.01.2012. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Aлександар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство ; др Бобан Стојановић, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање и др Милош 
Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске 
комуникације као и сагласности Института за математику и информатику 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      VIII-2.   Илија Лазаревић, информатичар, бира се у звање сарадника у 
настави са 30% пуног радног времена, за ужу научну област: Рачунарске 
комуникације у Институту за математику и информатику, Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, на годину дана са 30% пуног радног 
времена. 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1751/3 од 13.01.2012. 
године, а заведено под бројем 01-15/9 од 13.01.2012. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Aлександар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство ; др Maрија Станић, 
доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама и др Мирјана Павловић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применам као и сагласности Института за 
математику и информатику Факултета, а по конкурсу расписаном дана 12.10.2011. 
године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      VIII-3.   Маринко Тимотијевић, математичар, бира се у звање сарадника у 
настави са 30% пуног радног времена, за ужу научну област: Математичка 
анализа са применама у Институту за математику и информатику, Природно-



математичког факултета у Крагујевцу, на годину дана са 30% пуног радног 
времена. 
 
 

IX 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој је учествовао: 
проф. др Аца Марковић.Након ове дискусије, а на основу члана 121 став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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, као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-50/9 од 
13.01.2012.године, а по конкурсу расписаном дана 16.11.2011. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
 

IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Биљане Бојовић,  у звање 
доцента за ужу научну област Физиологија биљака  у Институту за биологију и 
екологију Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

X 
 
  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Живадин 
Бугарчић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија ; др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија, др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија и др Тања Солдатовић, доцент Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Неорганска хемија, као и 
сагласности Института за хемију Факултета, а по конкурсу расписаном дана 
07.12.2011. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 
 
  X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор мр Јоване Богојески, асистента у 
звање асистента за ужу научну област Неорганска хемија у Институту за хемију 



Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 
Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

  XI 

  На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-50/7 од 13.01.2012. године у саставу: др 
Живадин Бугарчић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија ; др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија и др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у 
Новом Пазару, ужа научна област: Неорганска хемија, као и сагласности Института 
за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
 

О д л у к у 
 

       XI-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Aлександра Мијатовића, 
дипломираног хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  и 
доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском 
сајту у трајању од 30 дана. 
 
 

XII 
 

 На захтев Института за хемију  бр. 03-50/4 од 13.01.2012. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следеће 
 

      О д л у к е 
 

 XII-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Физичка хемија. 

 XII-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Физичка хемија , у 
Институту за хемију Факултета, у следећем саставу: 

1. Др Иван Гутман, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физичка хемија; 

2. Др Јелена Радић-Перић, редовни професор Факултета за физичку хемију у 
Београду ужа научна област: Атомистика; 

3. Др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физичка хемија. 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   

 
 



         XIII 
 На основу захтева Института за хемију , бр. 03-50/5 од 13.01.2012. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIII-1. Предлаже се комисија за рецензију рукописа под насловом « 
Молекулско моделирање» аутора др Светлане Марковић и др Зорана Марковића у 
следећем саставу: 

 
1. Др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, 

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

област: Физичка хемија и 
3. Др Зоран Матовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 

област: Неорганска хемија.  
 

XIV 
 На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за биологију и екологију бр. бр. 04-930/8 од 25.11.2011. године 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др Бранислав Ранковић, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, 
микологија и лихенологија, Др Јелена Вукојевић, редовни професор Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија, 
Др Мирјана Стајић, ванредни професор Биолошког факултета  у Београду, ужа 
научна област: Алгологија, микологија и лихенологија, др Слободан Сукдолак, 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Биологија и др Татјана 
Станојковић, научни саветник Института за онкологију и радиологију Србије, ужа 
научна област: Експериментална онкологија, 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 о оцени докторске дисертације под насловом "Биолошка 
активност екстраката и секундарних метаболита лишајева" кандидата Маријане 
Косанић 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. 

 
XV 

 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Владимир Ристић и проф. др Александар Теодоровић. Након ове 
дискусије, а на основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби 



Статута Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за физику бр. 02-50/1 
од 11.01.2012. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: 
Др Владимир Ристић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Атомска, молекуларна и оптичка физика, Др Наташа Недељковић, редовни 
професор Физичког факултета у Београду, ужа научна област: Физика атома и 
молекула, Др Мирољуб Дугић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа 
научна област: Квантна физика, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
  
                                                                О д л у к у 

XV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Нетерина теорема и теорије типа кориговане Амосов-Делоне-Крајнов теорије" 
кандидата  мр Мирка Радуловића.  

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. 
 

XVI 
   На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-50/3 од 
13.01.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

XVI-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Синтеза,спектрална карактеризација и механичке студије нових 
пиразолских и пиразолонских деривата" кандидата Виолете Марковић, у следећем 
саставу: 

1.  Др Милан Јоксовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија; 

2. Др Владимир Павловић, редовни професор, Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Органска хемија; 

3. Др Александар Теодоровић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Органска хемија и 

4. Др Светлана Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Физичка хемија. 

 
       XVII 

 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 1747/3  од 09.01.2012. 

године као и захтева Института за математику и информатику бр. 05-50/11 од 



17.01.2012. године,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

XVII-1. Одобрава се одбрана специјалистичког рада под насловом 
"Пропорционалне величине у настави математике основне и средње школе" 
кандидата Марије Ивановић. 

       Овлашћује се  декан, проф. др Драгослав Никезић,  да накнадно одреди 
термин и место одбране специјалистичког рада из става 1 ове одлуке. 
 

     XVIII 
На основу захтева проф. др Бранислава Поповића бр. 05-50/10 од 17.01.2012. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 XVIII-1. Одобрава се, проф. др  Браниславу Поповићу, ванредном 
професору у Институту за математику и информатику Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, ангажовање за рад до 1/3 пуног радног времена на 
Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи. 
 
 

На основу захтева др Милана Младеновића бр. 03-50/6 од 13.01.2012. 
године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

 XVIII-2. Одобрава се, др  Милану Младеновићу, асистенту у Институту 
за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, плаћено одсуство за 
стручно усавршавање у периоду од 15.04.2012. до 15.10.2012. године на 
Универзитету La Sapienca у Риму,Италија. 
 
      XIX 
 
 Под овом тачком није било никакве дискусије. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 28 минута. 
 
 
 
   З А П И С НИ Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 



 
 
 


