
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 350 
15. 05. 2013. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са XIII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 15.05.2013. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 30 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Ненад Вуковић, мр Слађана Димитријевић, проф. др 
Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. 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 Александар Остојић, 
проф. др Љиљана Павловић, проф. др Владимир Пејчев, 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 Станић, др Олгица Стефановић, проф.др Слободан Сукдолак, доц. др Бобан 
Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Слободан Сукдолак дошао је на седницу са малим закашњењем тако да је 
укупан број присутних чланова већа био 31.                   

Др Ненад Вуковић напустио је седницу пре краја  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, 
управник института за биологију и екологију проф. др Снежана Симић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. 
правник 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 претходне седнице. 
2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент за ужу научну 

област Биохемија. 
3. Доношење одлуке о избору асистената у Институту за хемију и Институту за 

биологију и екологију. 
4. Разматрање извештаја комисије за избор асистената у Институту за физику. 
5. Доношење одлуке о избору три истраживача-сарадника за научне области 

биологија и хемија. 



6. Покретање поступка за избор истраживача-приправника у Институту за биологију 
и екологију. 

7. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја Комисије за оцену  урађене докторске 
дисертације. 

8. Одређивање чланова комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 
Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

9. Разматрање извештаја комисије о подобности кандидата и научној заснованости 
теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

10. Одређивање комисије за рецензију рукописа у Институту за биологију и екологију. 
11. Предлог чланова комисија за пријемне испите за школску 2013/14. годину. 
12. Oдређивање листе професора основних и средњих школа - ментора студентима у 

реализацији методичких предмета у Институту за математику и информатику. 
13. Преиначење одлуке ННВ-а у вези давања сагласности на службено одсуство. 
14. Захтеви наставника и сарадника. 
15. Разно 

 
I 

  
Записник     под   бројем  310   са   XII  седнице   Наставно-научног већа,  у   

текућем мандатном периоду, одржане дана 24.04.2013. године, једногласно је усвојен. 
 

II 
 

У оквиру ове тачке, пошто је Декан прочитао извештај стручне комисије за избор 
наставника у звање доцента за ужу научну област Биохемија, број 03-350/12 од 13.05.2013. 
године, повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: проф. др Срећко 
Трифуновић, проф. др Иван Живић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Милош Ђуран, 
проф. др Љиљана Павловић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. 
др Зорица Петровић, проф. др Слободан Сукдолак, проф. др Светислав Савовић, др Ненад 
Вуковић, проф. др Растко Вукићевић, проф. др Јелица Стојановић, проф. Др Љиљана 
Чомић и Небојша Ђусић, дипл. правник.  

Констатовано је да су се на конкурс пријавила три кандидата: др Милан 
Младеновић, др Маријана Петковић и др Борис Пејин, као и да комисија предлаже за 
избор кандидата др Милана Младеновића.  

Након ове дискусије приступило се гласању за усвајање и стављање на увид 
јавности извештаја стручне комисије за избор наставника у звање доцента за ужу научну 
област Биохемија, број 03-350/12 од 13.05.2013. године, где са 10 гласова "ЗА", 13 
"УЗДРЖАНИХ" и 4 "ПРОТИВ" предлог комисије није прихваћен.  

 
После тога, на предлог проф. др Срећка Трифуновића, Наставно-научно веће је  са 

23 гласа "ЗА" , док су остали били "УЗДРЖАНИ“, донело је следећу 
 

О д л у к у 
 



II-1. Утврђује се да је потребно у поступку за избор наставника Факултета од 
кандидата који су пријављени на конкурс, тражити да се допуни документација планом 
истраживања и рада. 
 

III 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 
математичког факултета у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка 
хемија; др Љиљана Јакшић, редовни професор  Рударско-геолошког факултета у Београду, 
ужа научна област Аналитичка хемија; др Љубинка Јоксовић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка 
хемија;  др Зорка Станић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија, извештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/31 од 25.04.2013. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-1.  Андрија Ћирић, истраживач-сарадник, бира се у  звање асистент за ужу 

научну област Аналитичка хемија, на три године. 
 

 
На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 

математичког факултета 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 Новом Пазару,  ужа научна област 
Биологија, извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу 
и научни рад бр. 29/35 од 09.05.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 

III-2. Милош Матић, истраживач-приправник, бира се у  звање асистент, за ужу 
научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија, на три године. 
 

IV 
 

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. 02-350/4 од 08.05.2013. године у саставу: др 
Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област атомска, молекулска и оптичка физика; др Наташа 



Недељковић, редовни професор Физичког факултета Универзиетета у Београду, ужа 
научна област Физика атома и молекула; др Иван Живић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физика 
кондензоване материје, као и сагласности Института за физику Факултета,  Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор мр Јасне Стевановић,  истраживача-сарадника, у звање 
асистент за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка физика 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. 02-350/5 од 08.05.2013. године у саставу: др 
Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Владе Урошевић, ванредни 
професор Факултета техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Примењене рачунарске науке и информатика; 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 сагласности 
Института за физику Факултета,  Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 

Крагујевцу са предлогом за избор мр Владимира Марковића,  истраживача-сарадника, у 
звање асистент за ужу научну област Радијациона физика и доставља техничко-
информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 
30 дана. 
 

 
 

V 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Владица Симић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Момир Пуновић, научни 
сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у 



Београду, ужа научна област Биологија, извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/32 од 25.04.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Симона Ковачевић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко звање 
истраживач-сарадник за научну област Биологија, на три године. 

 
 
 
На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 

математичког факултета у саставу: др Владица Симић, ванредни професор Природно-
математичког факултета  Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; др Снежана Симић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине;  др Момир Пуновић, научни 
сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у 
Београду, ужа научна област Биологија, извештаја руководиоца техничко-информативне 
службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/33 од 25.04.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-2.  Александра Милошковић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко 

звање истраживач-сарадник за научну област Биологија, на три године. 
 
 
На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 

математичког факултета 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, извештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/34 од 09.05.2013. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-3.  Марија Јеремић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко звање 

истраживач-сарадник за научну област Неорганска хемија, на три године. 
 
 

VI 
 



На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-350/11  од  13.05.2013. године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Покреће се поступак за избор Марине Радовић, 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 Марине Радовић, мастер 
биолога у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
                      

1. др Оливера Милошевић-Ђорђевић редовни професор Природно-математичкoг 
факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Генетика и 
еволуција 

2. др Снежана Марковић доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија 

3. др Данијела Тодоровић доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Генетика.  

 
 

VII 
 
На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  Института 

за математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: 
др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института САНУ у Београду, ужа 
научна област Алгебра и логика; др Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика; 
др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Алгебра и логика, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Логике са интегралима и 
условним очекивањима“ кандидата Владимира Ристића 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. 
 

 
VIII 

 



На захтев Института за хемију бр. 03-350/6 од 09.05.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-1. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 

називом "Хемијски састав и антимикробна активност неких секундарних метаболита 
биљака Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai (Asteraceae) и Origanum scabrum 
Boiss.&Heldr. (Lamiaceae)" кандидата мр Тање Милошевић, у следећем саставу: 

 
1. др Хелен Скалтса, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у 

Атини,  ужа научна област: Фармакогнозија и хемија природних производа, 
ментор 

2. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија и хемија природних 
производа 

3. др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултата Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Биохемија 

4. др Влатка Вајс, научни саветник при Катедри за органсју хемију Хемијског 
факултета Универзитета у Београду и центру за хемију Института за хемију, 
технологију и металургију (ИХТМ), ужа научна област: Хемија природних 
производа и органска хемија.  

 
 

На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-350/7 од 13.05.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 

VIII-2. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
називом "Сукцесија биљних заједница на пожариштима планине Видлич" кандидата 
Марије Марковић, у следећем саставу: 

 
1. др Драгана Mуратспахић, ванредни професор  Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија биљака  (ментор) 

2. др Аца Марковић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,ужа научна област: Екологија и географија биљака и 
Заштита животне средине  

3. др Весна Станков-Јовановић, ванредни  професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Аналитичка хемија. 



IX 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-310/19 од 22.04.2013. године у 
саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Микробиологија; др Мирослав Петковић, 
ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, ужа научна област 
Микробиологија; др Марина Топузовић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија биљака, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „In vitro  осетљивост клиничких 
сојева  Escherichia coli, Proteus vulgaris и Enterococcus faecalis на синергистичко деловање 
изабраних антибиотика и секундарних биљних метаболита“ за израду докторске 
дисертације кандидату Драгани Вучић, дипломираном биологу.    

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Љиљана Чомић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези са 
чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
 
 
 

X 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-350/10 од 13.05.2013. 
године, Наставно научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-1. Одређује се Комисија за рецензију рукописа „Практикум из експерименталне 

биохемије“ аутора др Невене Ђукић, у следећем саставу: 
1. Проф. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу  
2. Проф. др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу.  
 

XI 
 

 На основу достављених писаних предлога  Института за биологију и екологију 
бр.04-310/22   од 22.04.2013. године,  Института за физику бр. 02-350/3  од 08.05.2013. 
године,  Института за хемију бр.03-350/17  од   13.05.2013. године, и Института за 



математику и информатику бр.  05-350/13 од 13.05.2013.године,  а у вези са избором 
чланова комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину основних 
академских студија у школској 2013/2014. години, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Предлаже се Ректору Универзитета у Крагујевцу да донесе одлуку о 
образовању комисије за спровођење конкурса за упис студената у прву годину oсновних 
академских студија за школску 2013/2014. годину на Природно-математичком факултету у 
Крагујевцу и то у следећем саставу: 

 
а) Комисија за упис на основне академске студије биологије и основне академске 
студије екологије у Институту за биологију и екологију: 
 

1. др Снежана Симић, ванредни професор, председник комисије 
2. др Мирјана Петровић-Стојановић, доцент 
3. др Олгица Стефановић, асистент 

 
б) Комисија за упис на основне академске студије физике у Институту за физику: 

 
1. др Иван Живић, редовни професор, председник комисије 
2. др Драгана Крстић, доцент 
3. др Ненад Стевановић, доцент 

 
в) Комисија за упис на основне академске студије хемије у Институту за хемију: 
 

1. др Биљана Петровић, ванредни професор 
2. др Славко Раденковић, доцент 
3. др Љубинка Јоксовић, доцент 

 
г) Комисија за упис на основне академске студије математике и основне 
академске студије информатике у Институту за математику и информатику: 
 

1. др Марија Станић, ванредни професор 
2. др Татјана Акексић, доцет 
3. мр Слађана Димитријевић, асистент 
 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 

XII 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-350/14 од 
13.05.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 



О д л у к у 
 

XII-1.Утврђује се листа професора основних и средњих школа који могу да буду 
ментори студентима у реализацији предмета Стручна пракса, Методика у школи 1 и 
Методика у школи 2,  школске 2012/2013. године: 
 

1. Првославка Марковић, ОШ „21. октобар“, Крагујевац, 
2. Драгана Савић, ОШ „21. октобар“, Крагујевац, 
3. Јелена Лешњак, ОШ „Јован Поповић“, Крагујевац, 
4. Љиљана Пауновски, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац, 
5. Славица Алексић, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац, 
6. Дејан Кнежевић, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац, 
7. Сања Милојевић, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац, 
8. Невенка Спасојевић, ОШ „Вук Караџић“, Крагујевац, 
9. Катарина Симић, ОШ „Светозар Марковић“, Крагујевац, 
10. Стевка Соколовић, ОШ „Светозар Марковић“, Крагујевац, 
11. Зорица Станковић, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац, 
12. Мирјана Анђелковић-Вранић, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац, 
13. Светлана Вуловић-Јовановић, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, Крагујевац, 
14. Богољуб Ђурић, ОШ „Радоје Домановић“, Крагујевац, 
15. Ана Марковић, ОШ „Миле Дубљевић“,  Лајковац, 
16. Весна Радоњић, ОШ „Рашка“,  Рашка, 
17. Ана Јевтић, ОШ „Свети Сава“, Младеновац, 
18. Оливера Каличанин, ОШ „Татомир Анђелић“, Мрчајевци, 
19. Ружица Андрејић, ОШ „Вук Караџић“, Крушевац, 
20. Светлана Рилак, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац, 
21. Душанка Срећковић, ОШ „Радоје Домановић“, Бошњаце (Лебане) 
22. Славица Јевтић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
23. Јасмина Мицић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
24. Селена Јанковић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
25. Ана Станковић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
26. Јелена Банковић-Гајић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
27. Јелена Миливојевић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
28. Драгољуб Костић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
29. Маја Вуловић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
30. Оливера Гаровић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
31. Снежана Маринковић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
32. Ружица Миладиновић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
33. Предраг Цветковић, Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
34. Вера Степановић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
35. Драгана Обрадовић, Прва техничка школа, Крагујевац, 



36. Вера Лазић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
37. Мирјана Николић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
38. Марија Ивановић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
39. Јелена Максовић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
40. Славица Мирковић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
41. Јасмина Банковић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
42. Мила Лукић, Техничка школа, Младеновац, 
43. Милена Крушкоња, СШ „17. септембар“, Лајковац, 
44. Зоран Перишић, Машинска школа, Рашка, 
45. Данијела Спасић, Гимназија, Лебане, 
46. Надица Костић, Економско-трговинска школа, Крушевац, 
47. Славко Јанковић, Економско-трговинска школа, Крушевац, 
48. Биљана Вишњић, Машинско-саобраћајна школа, Чачак. 

 
XIII 

 
На  захтев Института за физику  бр. 02-350/1 од 07.05.2013. године, Наставно-

научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
О д л у к у 

 
XIII-1. Преиначава се одлука Наставно-научног већа бр. 150/XVII-3 oд 27.02.2013. 

тако да гласи:  
„Одобрава се др Драгани Крстић, доценту у Институту за физику Природно- 

математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство због одласка на Конференцију  
„12th Neutron and ion dosimetry symposium” која се одржава у Aix-en- Provence у 
Француској у периоду од 03.06. до 07.06. 2013. године, као и учешће на конкурсу 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за тражена средства ради одласка на 
конференцију“ 
 
 
 

На захтев Института за физику бр. 02-350/2 од 07.05.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIII-2. Преиначава се одлука Наставно-научног већа бр. 150/XVII-4 oд 27.02.2013. 

тако да гласи: 
 „Одобрава се  Биљани Миленковић, истраживачу-сараднику у Институту за 

физику Природно- математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство због одласка 
на Конференцију „12th Neutron and ion dosimetry symposium” која се одржава у Aix-en- 
Provence у Француској у периоду од 03.06. до 07.06. 2013. године, као и учешће на 
конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за тражена средства ради 
одласка на конференцију“ 



 
 

XIV 
 

На основу захтева института за биологију и екологију бр. 04-350/8 од 13.05.2013. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-1.  Одобрава се др Снежани  Симић, ванредном професору у Институту за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу ангажовање до 1/3 
радног времена за извођење наставе на Универзитету за пословне студије у Београду, на 
пословима наставника у школској 2013/14. години. 
 
 

На основу захтева института за биологију и екологију бр. 04-350/9 од 13.05.2013. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-2.  Одобрава се др Владици Симићу, ванредном професору у Институту за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу ангажовање до 1/3 
радног времена за извођење наставе на Универзитету за пословне студије у Београду, на 
пословима наставника у школској 2013/14. години. 
 

XV 
 

У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12  часова и 55  минута. 
 
 

 

З А П И С Н И Ч А Р        Д Е К А Н 
 
  Далиборка Јовановић               Проф. др Драгослав Никезић 
 


