
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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03. 04. 2013. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са  XI  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 03.04.2013. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 29 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, мр Слађана Димитријевић, проф. др 
Мирољуб Дугић,  проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, др Милош 
Ивановић, доц. др Милан Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, проф. др Светлана 
Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф. др 
Љиљана Павловић, проф. др Владимир Пејчев, проф.др Зорица Петровић, проф. др 
Бранислав Поповић, др Мирко Радуловић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др 
Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Станић,  др 
Олгица Стефановић, проф. др Слободан Сукдолак, др Бобан Стојановић, проф. др 
Јелица Стојановић,   проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић  и 
проф. др Љиљана Чомић. 

 Др Ненад Вуковић и проф. др Александар Остојић дошли су на седницу са 
малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 31. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи:  управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
управник Института за биологију и екологију проф. др Снежана Симић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, 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 
 

Дневни ред 
1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Предлог чланова Комисије за избор једног доцента за ужу научну област 

Биохемија. 
3. Покретање поступка за избор два доцента у Институту за биологију и 

екологију. 
4. Доношење одлуке о избору једног асистента за ужу научну област 

Аналитичка хемија. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор једног асистента за ужу научну 

област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 
6. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника. 



7. Разматрање извештаја о Комисије о избору истраживача-сарадника за 
научну област хемија. 

8. Покретање поступка за избор истраживача сарадника за ужу  научну област 
Аналитичка хемија. 

9. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника. 
10. Покретање поступка за избор два истраживача-приправника за научну 

област Биологија. 
11. Доношење одлуке о избору два сарадника у настави (до 30% радног 

времена) у Институту за математику и информатику. 
12. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја Комисије за оцену урађене 

докторске дисертације. 
13. Одређивање комисије за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и 
екологију. 

14. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме специјалистичког рада у Институту за биологију и 
екологију. 

15. Захтеви наставника и сарадника 
16. Разно 

I 
 
Записник под бројем 180 са X  седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 20.03.2013. године, једногласно је усвојен. 
 
     II 
 
На захтев Института за хемију  бр. 03-270/2 од 01.04.2013. године, Наставно-

научно веће је једногласно донело следеће 
 

О д л у к у 
 

      II-1. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по 
расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Биохемија, у 
Институту за хемију Факултета, у следећем саставу: 

 
1. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета  

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија 
2. др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Биохемија 
3. др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“  Универзитета у Београду, ужа научна 
област: молекуларна биологија 



4. др Владимир П. Бескоски, доцент Хемијског факултета Универзитета у  
Београду, ужа научна област: биохемија 

 
         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   
 
      III 
     У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 

проф. др Снежана Симић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Марина Топузовић, 
проф. др Иван Живић, проф. др Растко Вукићевић, проф. др Љиљана Чомић, проф. 
др Слободан Сукдолак, др Ненад Вуковић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 
Александар Остојић. Након ове дискусије а, на захтев Института за биологију и 
екологију  бр. 04-270/5 од 01.04.2013. године, Наставно-научно веће је са 25 гласова 
"ЗА" И 2 "УЗДРЖАНА" гласа 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 доцента за ужу 
научну област Генетика и еволуција. 

 
  
     На захтев Института за биологију и екологију  бр. 04-270/6 од 01.04.2013. 

године, Наставно-научно веће је са 20 гласова "ЗА", 2 гласа "ПРОТИВ" И 6 
"УЗДРЖАНА" гласова донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 III-2. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 

одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Морфологија, систематика и филогенија биљака. 

 
      IV 
 

     На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Зорица Петровић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу ,ужа 
научна област: Органска хемија, др Растко Вукићевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија, др Зоран Марковић ванредни професор Државног универзитета у 
Новом Пазару, ужа научна област: Хемија и технологија, као и сагласности 
Института за хемију Факултета и извештаја  продекана за наставу и научни рад и 
руководиоца техничко-информатичке службе бр. 29/30 од  01.04.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 



О д л у к у 
 
      IV-1. др Зоран Симић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу научну 
област: Аналитичка хемија у Институту за хемију, Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, на три године. 
 
        V 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Бранка Огњановић, ванредни 
професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна  биологија; др Андраш Штајн, редовни професор 
ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и 
човека и  молекуларна  биологија; др Зорица Саичић, научни саветник Института за 
биолошка истраживања “Синиша Станковић”  Универзитета у Београду, ужа 
научна област Физиологија; др Наташа Ђорђевић, доцент Државног Универзитета 
у Ново Пазару,  ужа научна област Биологија,  а по конкурсу расписаном дана 
13.02.2013. 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 Милоша Матића, истраживача-
приправника, у звање асистента за ужу научну област Физиологија животиња и 
човека и молекуларна биологија у Институту за биологију и екологију Факултета 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на  сајту Факултета. 
 
      VI 
 
  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Радијациона физика; 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; др 
Владе Урошевић, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку, ужа 
научна област: Примењене рачунарске науке и информатика, извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, 
бр.  29/27 од 25.03.2013. године,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 
донело следећу 

 



 
      О д л у к у 

 
 VI-1. Биљана Миленковић, истраживач-сарадник, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Радијациона 
физика, на три године. 

 
 
  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Радијациона физика; 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; др 
Владе Урошевић, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку, ужа 
научна област Примењене рачунарске науке и информатика, извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, 
бр.  29/28 од 25.03.2013. године,  Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 
донело следећу 

 
 
      О д л у к у 

 
 VI-2. Владимир Марковић, истраживач-сарадник, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Радијациона 
физика, на три године. 

 
      VII 
 

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. 03-270/1  од 01.04.2013. 
године у саставу: др Зоран Матовић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета   Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, др 
Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, др Мирослав 
Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку, Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија,  Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 
 

О д л у к у 



 
       VII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Марије Јеремић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на  сајту 
Факултета у трајању од 30 дана. 
 
 
      VIII 

На захтев Института за хемију, бр. 03-270/3 од 01.04.2013. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Ивана Јаковљевића, дипломираног 
хемичара у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Аналитичка 
хемија. 
 

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

1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета   
Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија 

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

3. др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 
   IX 

  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; 
др  Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Рачунарске комуникације, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе 
и продекана за наставу и научни рад, бр.  29/24 од 21.03.2013. године Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
 
   О д л у к у 

 



 IX-1. Милош Павковић, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
бира се у истраживачко звање истраживач-приправник, за научну област 
Рачунарске комуникације, у Институту за математику и информатику Факултета, 
на три године. 

 

  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Математика; 
др Љиљана Павловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; 
др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, извештаја руководиоца техничко-
информатичке службе и продекана за наставу и научни рад, бр.  29/29 од 
01.04.2013. године Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 IX-2. Милица Миливојевић, мастер математичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-приправник, за научну област Математика, у Институту за 
математику и информатику Факултета, на три године. 

 
      X 

 
На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-270/8 од 01.04.2013.  

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

    О д л у к у 
 

X-1. Покреће се поступак за избор Монике Радуловић, мастер биолога у 
истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

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

1. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија биљака 

2. др Соња Дулетић-Лаушевић, ванредни професор Биолошког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака 

3. др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета  



 у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
биљака. 
 
На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-270/9 од 01.04.2013.  

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

    О д л у к у 
 

X-2. Покреће се поступак за избор Филипа Грбовића, дипломираног 
биолога мастер еколога у истраживачко звање истраживач-приправник у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

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

1. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија биљака 

2. др Соња Дулетић-Лаушевић, ванредни професор Биолошког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и 
систематика биљака 

3. др Горица Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета  
у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
биљака. 

 
      XI 
 
   На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; 
др  Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  29/25 од 22.03.2013. године Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 



      XI-1. Никола Николић, информатичар, бира се у звање сарадника у 
настави до 30% радног времена, за ужу научну област: Програмирање у Институту 
за математику и информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на 
годину дана. 
 

  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Математика; 
др  Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Програмирање; др Милош Ивановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета, извештаја руководиоца техничко-информатичке службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  29/26 од 22.03.2013. године Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 
      XI-1. Срђан Николић, информатичар, бира се у звање сарадника у настави 
до 30% радног времена, за ужу научну област: Рачунарске комуникације у 
Институту за математику и информатику, Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, на годину дана. 
 
 

      XII 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др 
Растко Вукићевић, редовни  професор Природно-математичког факултета    
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Органска хемија (ментор); др 
Александар В. Теодоровић, редовни професор у пензији Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија;  др 
Нико Радуловић, ванредни  професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу,  ужа научна област: Органска хемија и биохемија, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

 
  
                                                                О д л у к у 

 XII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Синтеза и 
особине деривата фероцена са сумпором у бочном низу " кандидата Данијеле 
Илић-Коматине 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. 

 
            XIII 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 04-270/10 од 01.04.2013. године, 
Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 

 
XIII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 

" In vitro  осетљивост клиничких сојева  Escherichia coli, Proteus vulgaris и 
Enterococcus faecalis на синергистичко деловање изабраних антибиотика и 
секундарних биљних метаболита " и кандидата Драгане Вучић, за израду 
докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 
 

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

2. др Мирослав Петковић, ванредни професор Медицинског факултета  
Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Микробиологија 

3. др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија биљака. 

 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

XIV 
На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 

бр. 04-270/4 од 01.04.2013. године у саставу:  др Владица Симић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др 
Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Горан Марковић, доцент Агрономског факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биологија- ихтиологија, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
 

 

 

 



 

                                                               О д л у к у 

 XIV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета за оцену подобности теме за израду специјалистичког рада под насловом 
" Модел за еколошку категоризацију риболовних  вода  и његова улога у 
заштити и  одрживом коришћењу рибљег фонда ", и кандидата Горана Илића, 
дипломираног биолога. 
 
             XV 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-270/13 од 02.04.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-1. Одобрава се, Емини Мркалић, истраживачу-сараднику у Институту 

за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство у 
периоду од 21.05.2013. године до 24.05.2013. године ради одласка  на шести 
симпозијум Хемије и заштите животне средине EnviroChem 2013 у Вршац. 

 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-270/14 од 02.04.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-2. Одобрава се, Марији Јеремић, истраживачу-приправнику у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено 
одсуство у периоду од 21.05.2013. године до 24.05.2013. године ради одласка  на 
шести симпозијум Хемије и заштите животне средине EnviroChem 2013 у 
Вршац. 

 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-270/15 од 02.04.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 

       О д л у к у 
 
XV-3. Одобрава се, др Зорану Матовићу, ванредном професору у 

Институту за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено 
одсуство у периоду од 21.05.2013. године до 24.05.2013. године ради одласка  на 



шести симпозијум Хемије и заштите животне средине EnviroChem 2013 у 
Вршац. 

 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-270/16 од 02.04.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-4. Одобрава се, Маји Ђукић, истраживачу-припавнику у Институту за 

хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу службено одсуство у 
периоду од 21.05.2013. године до 24.05.2013. године ради одласка  на шести 
симпозијум Хемије и заштите животне средине EnviroChem 2013 у Вршац. 

 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-270/17 од 02.04.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-5. Одобрава се, Марини Ћендић, истраживачу-сараднику у Институту 

за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство у 
периоду од 21.05.2013. године до 24.05.2013. године ради одласка  на шести 
симпозијум Хемије и заштите животне средине EnviroChem 2013 у Вршац. 

 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-270/11 од 
02.04.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-6. Одобрава се, др Олгици Стефановић, асистенту у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено 
одсуство у периоду од 21.07.2013. године до 25.07.2013. године ради учешћа на 
петом конгресу микробиолога Европе (5th Congress of European 
Microbiologists), који се одржава у Лајпцигу, Немачка. 

 
 
 
 
 



На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-270/12 од 
02.04.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-7. Одобрава се, Сави Васићу, истраживачу-сараднику у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено 
одсуство у периоду од 21.07.2013. године до 25.07.2013. године ради учешћа на 
петом конгресу микробиолога Европе (5th Congress of European 
Microbiologists), који се одржава у Лајпцигу, Немачка. 

 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-270/19 од 
03.04.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-8. Одобрава се, др Светлани Милошевић-Златановић, доценту у 

Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу плаћено одсуство у периоду од 16.04.2013. године до 21.04.2013. 
године ради одласка на терен у циљу сакупљања материјала за израду 
докторских дисертација и мастер радова у Румунију. 

 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-270/18 од 
03.04.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 
XV-9. Одобрава се, Милошу Благојевићу, асистенту у Институту за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено 
одсуство у периоду од 16.04.2013. године до 21.04.2013. године ради одласка на 
терен у циљу сакупљања материјала за израду докторских дисертација и мастер 
радова у Румунију. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     XVI 
 
  У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 50 минута. 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 
 
 


