
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 760 

07. 11. 2012. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са II  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 07.11.2012. 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, Ненад Вуковић, мр Слађана 
Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван 
Живић, 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, Мирко 
Радуловић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др 
Светислав Савовић,  проф.др Снежана Станић, 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 Бранислав Поповић, дошао је 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 Аца Марковић, секретар 
Факултета Небојша Ђусић, дипл. прав. и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице.  
2. Утврђивање предлога одлуке о избору једног наставника у звањe доцента у 

Институту за хемију.  
3. Разматрање извештаја Комисије о избору у научно звање научни сарадник за 

научну област Биологија. 
4. Разматрање извештаја Комисије о избору два сарадника у звање асистента у 

Институту за математику и информатику. 



5. Разматрање извештаја Комисије о избору у звање истраживач – сарадник  и то: 
једног извештаја за научну област Биологија и једног извештаја за научну 
област Хемија. 

6. Разматрање извештаја Комисије о о избору у звање истраживач – приправник  
за научну област Биологија. 

7.  Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник за научну област   
Хемија  

8. Покретање три поступка за избор у звање  истраживача приправника и то: два 
за научну област Хемија и једног за научну област Биологија.  

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

10.Разматрање извештаја Комисије о подобности кандидата и научној заснованости 
теме  за израду докторске дисертације у Институту за физику  

11.Одређивање Комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости      
теме   докторских дисертација у Институту за биологију и екологију. 

12.Одређивање Комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости  
теме за израду специјалистичког рада  у Институту за хемију.  

13.Давање сагласности за рад наставника у другој високошколској установи и   
другом Универзитету. 

14.  Захтев Института за хемију-  организација наставе по семестрима. 
15.  Разно.  
 

   I 
 
Записник под бројем 720 са I конститутивне седнице Наставно-научног 

већа, у текућем мандатном периоду, одржане дана 24.10.2012. године, једногласно 
је усвојен. 
 

 
     II 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Милош Ђуран, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, др Живадин 
Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија, др Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија, као и сагласности Института за 
хемију бр. 03-630/2 од 06.09.2012.године, дописа Универзитета бр.532/5 од 
26.10.2012. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                       О д л у к у 
 
II-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Снежана Рајковић, доцент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Неорганска хемија у Институту за 
хемију, на пет година. 

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



 
     III 
 
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 04-760/19 од 06.11.2012. године у саставу: 
др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, научна 
област Микробиологија; др Остојић Александар, ванредни професор ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Татјана Михајилов-Крстев, доцент ПМФ-а у Нишу, научна 
област  Биотехнологија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 

 
О д л у к у 

 
III-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Иване Радојевић, истраживача-
сарадника у звање научни сарадник, за научну област - Биологија у Институту за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 
Факултета у трајању од 30 дана. 
 

 
      IV 
 
 На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Александар 
Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у Београду ужа научна 
област Математика и Рачунарство, др Ненад Стефановић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Информациони системи, др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Рачунарске 
комуникације, а по конкурсу расписаном дана 19.09.2012. године у листу 
"Послови", 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 Бранка Арсића, дипломираног 
математичара-информатичара, у звање асистента за ужу научну област 
Информациоми системи у Институту за математику и информатику Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на  сајту Факултета. 
 

 



На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Александар 
Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у Београду ужа научна 
област Математика и Рачунарство, др Ненад Стефановић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Информациони системи, др Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Програмирање, а по 
конкурсу расписаном дана 12.09.2012. године у листу "Послови", 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 Марине Свичевић, дипломираног 
математичара-информатичара, у звање асистента за ужу научну област 
Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 
циљу објављивања на  сајту Факултета. 
 
      V 
 

 На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-760/17 од 06.11.2012. године у саставу: 
др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Микробиологија, др Горица Ђелић, доцент ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и филогенија виших  
биљака, др Tатјана Михајилов-Крстев, доцент ПМФ-а у Нишу, ужа научна област 
Биотехнологија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Саве Васића, дипломираног 
биолога у звање истраживач-сарадник, 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 и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-760/15 од 01.11.2012. године у саставу: 
др Растко Д. Вукићевић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у   Крагујевцу, 
научна област: Органска хемија, др Зоран Ратковић, доцент  ПМФ-а Универзитета 
у Крагујевцу, научна област: Органска хемија, др Нико Радуловић, ванредни 
професор ПМФ-а у Нишу,  научна област: Органска хемија и биохемија, као и 
сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 



 
О д л у к у 

 
       V-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Анке Пејовић, 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. 
 

     VI 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-720/10 од 18.10.2012. године у саставу: 
др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Микробиологија, др Марина Топузовић, ванредни професор  ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија виших  биљака, др Tатјана Михајилов-Крстев, доцент ПМФ-а у Нишу, 
ужа научна област Биотехнологија, 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 Mилоша Николића, дипломираног 
биолога у звање истраживач-приправник, за научну област – Биологија у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на  сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 
                VII 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Растко Вукићевић и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусије, а на  
захтев Института за хемију, бр.03-760/4 од 01.11.2012. године, Наставно-научно 
веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Покреће се поступак за избор др Јелене Ђурђевић, истраживача-
сарадника  у научно звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту 
за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 
 

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

1. др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија; 



2. др Јелена Радић-Перић, редовни професор Факултета за физичку хемију, 
Београд, научна област: Атомистика;  

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

4. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког 
факултетаУниверзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска 
хемија. 

 
                             VIII 

  
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-760/15 од 06.11.2012. 

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор Јасмине Милићевић, дипломираног 
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 Јасмине 
Милићевић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, 
ужа научна област: Хемија природних производа и Биохемија; 

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

3. др Јелица Стојановић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија 

 
 
     IX 
На основу члана 156 Статута Факултета и Института за хемију Факултета 

бр. 03-630/3 од 06.09.2012. године у саставу: Др Растко Вукићевић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија, Др 
Александар Теодоровић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Органска  хемија,  Др Драган Манојловић, ванредни професор Хемијског 
факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија, Др Нико Радуловић, 
доцент ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: Органска хемија и биохемија, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
  
 
 
 
                                                                О д л у к у 



 IX-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом 

" Електрохемијско бромовање естрогена и заштићених гликала " кандидата Ивана 
Дамљановића 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. 

          X 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за физику бр. 02-760/9 од 
02.11.2012. године у саставу: Др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Радијациона физика, др Предраг Коларж, научни сарадник Института за физику, 
Београд, ужа научна област Атмосферска физика, др Ненад Стевановић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Радијациона физика, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

                                                               О д л у к у 

 X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Мерење и 
анализа концентрације радона пасивном и активном методом на подручју града 
Бања Луке " за израду докторске дисертације кандидату мр Зорану Ћургузу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Драгослав Никезић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XI 
 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Растко Вукићевић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Срећко 
Трифуновић, проф. др Бранислав Поповић и проф.др Бранка Огњановић. Након ове 
дискусије, а на основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-760/14 од 
06.11.2012. године и на предлог Декана Факултета, Наставно-научно је са 18 
гласова "ЗА", 7 гласова "ПРОТИВ" и 4 "УЗДРЖАНА" гласа донело следећу  
 
                                                               О д л у к у 

 
XI-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
 " Mогућности коришћења базе података у стратегији конзервације 

биодиверзитета макробескичмењака копнених вода на националном нивоу " и 
кандидата Ане Петровић, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 



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

факултета Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; 
 

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

3. др Момир Пауновић, научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“, Београд, ужа научна област: 
Биологија 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 

проф. др Растко Вукићевић, проф. др Срећко Трифуновић и проф.др Милош Ђуран. 
Након ове дискусије, а на основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 
04-760/16 од 06.11.2012. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу  
 
                                                                   О д л у к у 

 
XI-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
 " Зоогеографија, диверзитет и конзервациони статус Lumbricidae 

(Annelida) западне Србије са посебним освртом на морфометријске варијације 
различитих ембрионалних стадијума врсте Dendrobaena veneta veneta (Rosa, 
1884)" и кандидата Тање Милутиновић, за израду докторске дисертације под 
наведеним насловом, у следећем саставу: 

 

1. др Смиљка Шимић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна 
област: Зоологија;  

2. др Мирјана Стојановић-Петровић, доцент ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу, уже научне области: Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине и Зоологија  

3. др Бела Блесић, доцент ПМФ Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Зоологија инвертебрата. 
 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 

          XII 
 



На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању као и сагласности 
Института за хемију Факултета бр. 03-760/8 од 01.11.2012. године, Наставно-
научно веће једногласно је донело следећу 

 
                                                 О д л у к у 
 
XII-1. Одређује се комисија за оцену подобности теме под насловом 
 " Потенциометријско одређивање слабих киселина у  N,N´-

диметилформамиду и пиридину применом пирита као електрохемијског 
сензора "  кандидата Цвијете Мрдак за израду специјалистичког рада у следећем 
саставу: 

 
1. др Зорка Станић, доцент Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу , ужа научна област: Аналитичка хемија; 
2. др Радмила Џудовић, ванредни професор у пензији Природно-
математичког факултета, Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија; 
3. др Марија Вукашиновић, научни сарадник Ветеринарског 
специјалистичког института “Краљево” у Краљеву,  ужа научна област: 
Биотехника-зоотехника.  
 

 
  
              XIII 

На основу захтева Високе пословно-техничке школе струковних студија у 
Ужицу бр. 3814 од 31.10.2012.год., заведено под бр. 05-760/12 од 
05.11.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
               О д л у к у 
 

     XIII-1.  Oдобрава се,  др Бобану Стојановићу, доценту Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, ангажовање до 1/3 радног времена на 
Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу, за извођење 
наставе у школској 2012/13 години из наставног предмета Вештачка интелигенција 
на специјалистичким струковним студијама са фондом од 2 часа предавања у I 
семестру. 
 
 
               XIV 
 На основу захтева Института за хемију бр. 03-760/19 од 06.11.2012. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 
 
 
          О д л у к у 
 



 XIV-1. Oдобрaва се студентима треће године хемије  померање реализације 
наставе из предмета Инструментална аналитичка хемија 2 из зимског у летњи 
семестар 2012/13. године. 

 
      XV 
 
 У оквиру ове тачке проф. др Бранислав Ранковић обавестио је чланове 
Наставно-научног већа да извршена акредитација смера Биологија и то четири 
студијска програма од којих су два на основним студијама Биологије и два на 
мастер академским студијама Биологије, као и да је усвојен модел студирања 4+1.  
 Такође је у оквиру ове тачке Декан Факултета рекао да сви Институти 
доставе своје предлоге за чланове Савета, Сената и Стручног већа Универзитета у 
Крагујевцу у новом мандатном периоду. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 40 минута. 
 
 
 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 

 
 


