
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 40 
15. 01. 2014. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са   XXVI  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 15.01.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствоваo је 31 члан већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, мр 
Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Милош Ђуран, проф. 
др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, доц. др Милан Јоксовић, проф.др Драгица 
Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, мр Владимир Марковић, проф.др Светлана Марковић, 
проф. др Драгослав Никезић,  проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, 
проф. др Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић, проф.др Мирослава Петровић-
Торгашев, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир 
Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф.др Снежана Станић, др Олгица Стефановић, 
проф.др Слободан Сукдолак, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, 
Ненад Стојановић,  проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 
Љиљана Чомић. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи:  управник института за биологију и екологију проф. др Снежана 
Симић, управник Института за хемију проф. др Зоран Матовић, управник Института за 
математику и информатику проф. др Марија Станић, доц. Др Ненад Стефановић, секретар 
Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање предлога одлука о избору наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију и Институту за физику. 
3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију. 
4. Разматрање извештаја комисија за избор наставника у звање доцент у Институту за 

физику и Институту за хемију.    
5. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту  за хемију. 
6. Доношење одлуке о избору асистената у Институту за математику и информатику 

и Институту за хемију. 
7. Доношење одлуке о избору сарадника у истраживачко звање истраживач сарадник 

у Институту за хемију. 



8. Покретање поступка за избор сарадника у истраживачко звање истраживач-
сарадник у Институту  за хемију. 

9. Разматрање извештаја комисија за избор сарадника у истраживачко звање 
истраживач приправник у Институту за хемију и Институту за физику.  

10. Доношење одлуке о избору сарадника у настави са 30% пуног радног времена у 
Институту за физику. 

11. Одређивање чланова комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 
Институту за биологију и екологију, Институту за математику и информатику и 
Институту за хемију. 

12. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

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

14. Одређивање рецензената за верификацију техничког решењa. 
15. Захтеви наставника и сарадника. 
16. Разно. 

 
 

I 
 

Записник     под   бројем  1040   са   XXV седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 18.12.2013. године, једногласно је усвојен. 

 
 

II 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и 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 Душан Сладић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета 
у  Београду, ужа научна област Органска хемија; др Мирјана Попсавин, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 
Органска хемија као и дописа Универзитета бр.01-15/270 од 30.12.2013. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Милан  Јоксовић, доцент, изабере у 
звање ванредни професор за ужу научну област  Органска 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. 
 
 
 
 



На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Атомска, молекулска и оптичка физика; др Валериј Бочварски, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Атомска, молекулска и оптичка физика; др Душан Јовановић, научни саветник Института 
за физику Универзитета у Београду,  научна област Физика; др Драгослав Никезић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Радијациона физика као и дописа Универзитета бр.01-15/271 од 30.12.2013. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 II-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Милан Ковачевић, доцент, изабере  у 
звање ванредни професор за ужу научну област  Атомска, молекулска и оптичка 
физика у Институту за физику, на пет година. 

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

 
 

III 
 
 На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Живадин Д. 
Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Катарина Анђелковић, редовни 
професор Хемијског факултета Универзитета у Беграду,  ужа научна област Неорганска 
хемија, као и сагласности Института за хемију бр. 03-40/9 од 10.01.2014.године, а по 
конкурсу расписаном дана 04.12.2013. године у листу "Послови",  Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 

III -1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др Снежане Рајковић, доцента у звање ванредни 
професор 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. 

 
IV 

 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Лука Ч. Поповић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду, 
ужа научна област Астрофизика; др Предраг Јовановић, виши научни сарадник  



Астрономске опсерваторије у Београду, ужа научна област Астрофизика; др Драгана 
Илић, доцент Математичког факултета Универзитета у Београду,  ужа научна област 
Астрофизика, као и сагласности Института за физику бр. 02-40/5 од 08.01.2014.године, а 
по конкурсу расписаном дана 20.11.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 
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 др Саше Симића, асистента у звање доцент за ужу 
научну област  Електродинамика, Физика плазме и Астрофизика у Институту за 
физику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у 
Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Слободан Сукдолак, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Влатка Вајс, научни 
саветник Центра за хемију ИХТМ Универзитета у Београду, ужа научна област Хемија; 
др Веле Тешевић, ванредни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Органска хемија, Хемија природних производа; др Данијела Костић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна 
област Органска хемија и Биохемија, као и сагласности Института за хемију бр. 03-40/20 
од 14.01.2014.године, а по конкурсу расписаном дана 20.11.2013. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће 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 др Ненада Вуковића, асистента у звање доцент за ужу 
научну област Биохемија  у Институту за хемију Факултета и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 
 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Светлана Марковић, редовни професор Природно–математичког факултета  
Универзитета у  Крагујевцу,  ужа научна област Физичка хемија; др Јелена Радић–Перић, 
редовни професор   Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна 
област Атомистика;  др Славко Раденковић, доцент  Природно–математичког факултета 
Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област Физичка хемија, као и сагласности 
Института за хемију бр. 03-40/21 од 14.01.2014.године, а по конкурсу расписаном дана 
13.11.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће једногласно је донело 
следећу 
 



О д л у к у 
 

IV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор др Бориса Фуртуле, доцента, у звање доцент са 20% 
пуног радног времена за ужу научну област Физичка хемија  у Институту за хемију 
Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у 
циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 
 

V 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-40/17 од 14.01.2014. године, 

Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор др Снежане М. Јовановић, истраживача-  
сарадника  у научно звање научни сарадник за научну област Хемија. 

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

1. др Живадин Бугарчић, редовни професор Природно–математичког факултета 
Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област: Неорганска хемија 

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

3. др Биљана Петровић, ванредни проф., Природно–математичког факултета 
Универзитета  у  Крагујевцу,  ужа научна област Неорганска хемија 

4. др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна 
област: Хемија. 

 
 

VI 
 

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 извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад 
бр.29/64 од 26.12.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

О д л у к у 
 
VI-1. мр Татјана Стојановић бира се у  звање асистент, у Институтуту за 

математику и информатику  за  ужу  научну област Вештачка интелигенција, на три 
године. 



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

математичког факултета у саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 
др Зорица Бугарчић, редовни професор 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, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад бр.29/1 од 10.01.2014. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 
VI-2. Драгана Д. Стевановић, истраживач сарадник,   бира се у  звање асистент, у 

Институту за хемију  за  ужу  научну област Органска хемија, на три године. 
 

  
VII 

 
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: Технологија и 
хемија,као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за 
наставу и научни рад бр. 29/2 од 10.01.2014. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-1.  Душица Симијоновић, истраживач-сарадник, бира се у истраживачко  

звање истраживач-сарадник  за научну област Хемија у Институту за хемију, на три 
године. 

 

VIII 
 

На захтев Института за хемију, бр. 03-40/8 од 10.01.2014. године, Наставно- 
научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор др Снежане М. Јовановић, истраживача-
сарадника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 



Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Снежане М. 
Јовановић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

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

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

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

       Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 
 

IX 
 

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 у саставу: др Слободан Сукдолак,  редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија; др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета 
у  Београду, ужа научна област Биохемија; др Милан Младеновић, научни сарадник 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија, као и сагласности Института за хемију  бр. 03-40/7 од 10.01.2014. године,  
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 Татјане Бороја, мастер биохемичара, у звање 
истраживач-приправник за научну област Хемија и доставља техничко-информатичкој 
служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 
 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета 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 Владе Урошевић, 
ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Информатика и Радијациона физика, као и сагласности Института за 
физику  бр. 02-40/22 од 15.01.2014. године,  Наставно-научно веће Факултета једногласно 
је донело следећу 

О д л у к у 
 

IX-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Зорана Јовановића, у звање истраживач-приправник 



за научну област Физика и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са 
циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

 
X 

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

математичког факултета у саставу: др Љубиша Нешић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Теоријска физика;  др 
Драган Тодоровић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Физика кондензоване материје; др Владимир Цвјетковић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Информатика у физици; др Милан Ковачевић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика, 
као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и 
научни рад бр. 29/63 од 26.12.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 
 X-1.  Памела Д. Бошковић,  дипломирани  физичар,  студент  мастер  академских  

студија физике, бира се у  звање сарадника у настави са 30% пуног радног времена, за 
ужу научну област Настава физике на годину дана. 
 
 

XI 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-40/4 од 03.01.2013. 
године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом:  „Биохемијске карактеристике изабраних врста гљива у функцији 
биодеградације детерџента“, кандидата мр Виолете Јаковљевић у следећем саставу: 
 

1. др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Биохемија; 

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

3. др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета Медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Фармацеутска анализа. 

 

 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-40/12 од 13.01. 
2014. године,  Наставно-научно је једногласно донело следећу 



 
О д л у к у 

 
XI-2. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 

насловом:  „Анализа и примене квадратурних формула Гаусовог типа за тригонометријске 
полиноме“  кандидата Tатјане Томовић, дипломираног математичара-информатичара у 
следећем саставу: 
 

1. Академик др Градимир В. Милановић, редовни професор Математичког института 
САНУ, ужа научна област: Нумеричка анализа и Теорија апроксимација;  

2. др Александар С. Цветковић,  редовни професор Машинског факултета 
Универзитета  у Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство; 

3. др Дејан Р. Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама; 

4. .др Марија П. Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са применама  
(ментор). 

 
 
 

На основу захтева Института за хемију  бр. 03-40/14 од 14.01. 2014. године,  
Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-3. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом:  „Деривати етаноламина као јонске течности и прекурсори биолошки и 
каталитички активних Pd(II)-комплекса“,  кандидата Душице Симијоновић у следећем 
саставу: 
 

1. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија 

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

3. др Зоран Марковић, ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару 
ужа научна област: Технологија и хемија 

4. др Милан Јоксовић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија. 

 

XII 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију  бр. 04-
40/10 од 10.01.2014. године у саставу: др Бранка Огњановић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 



Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Андраш Штајн, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Физиологија животиња; др Зорица Саичић, научни саветник Института за 
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, ужа научна област Физиологија, 
као и сагласности Института за биологију и екологију, 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 и одобрава предложена тема под насловом  „Ефекти кверцетина и 
епикатехина на оксидативно-антиоксидативни статус пацова третираних бакар(II )-јоном“  
за израду докторске дисертације кандидату Јелени М. Младеновић, дипломираном 
биологу.  

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Бранка Огњановић. 

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. 
 
 

XIII 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију  бр. 04-
40/1 од 03.01.2014. године у саставу: др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија; др Јелица Стојановић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Биохемија; др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета 
Медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Фармацеутска 
анализа, као и сагласности Института за биологију и екологију, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Утицај детерџента и изабраних 
компоненти детерџента на биопродукцију и ензимску активност гљива и њихових 
здружених култура“ за израду специјалистичког рада кандидату Наташи Наранчић, 
дипломираном биологу.  

Одређује  се  за  ментора специјалистичког рада из става 1 ове одлуке проф. др 
Јелица Стојановић. 
 

XIV 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-40/11 од 13.01. 
2014. године,  Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 



О д л у к у 
 

XIV-1. Одређује се комисија за рецензију техничког решења  под називом: 
 „i-SeLaR“, аутора  др Ненада Стефановић, доцента, др Душана Стефановића, ванредног 
професора и др Иване Радојевић, научног сарадника, у саставу: 
 

1. др Иван Луковић, редовни професор Факултета техничких наука у Новом Саду, 
ужа научна област: Рачунарске науке и информатика 

2. др Живадин Мицић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку, ужа 
научна област: Информационе технологије и системи. 

 

XV 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Срећко Трифуновић, проф. др Растко Вукићевић и проф. др Бранислав Поповић. Након 
ове дискусије, а на захтев Института за хемију бр. 03-40/18 од 14.01.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 
XV-1. Одобрава се  др Биљани Ђ. Глишић, научном сараднику у Институту за 

хемију плаћено одсуство за постдокторско усавршавање у иностранству,  у трајању од 6 
месеци (од 01. јула 2014. до 31.децембра 2014. године). Кандидат ће постдокторско 
усавршавање провести на Одсеку за кристалографију и Одсеку за квантну хемију 
Хемијског факултета Универзитета Адам Мицкијевич у Познању (Пољска). 

 
 
На захтев Института за хемију бр. 03-40/18 од 14.01.2014. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 
 
XV-2. Одобрава се  др Марији Д. Живковић, научном сараднику у Институту за  

Хемију,  плаћено одсуство за постдокторско усавршавање у иностранству,  у трајању од 6 
месеци (од 01. јула 2014. до 31.децембра 2014. године). Кандидат ће постдокторско 
усавршавање провести на  Факултету за хемију и хемијску технологију Универзитета у 
Љубљани (Словенија). 

 
 
На захтев Института за хемију бр. 03-40/15 од 14.01.2014. године, Наставно-научно 

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

 
 
XV-3. Одобрава се  др Виолети Марковић, научном сараднику у Институту за  



Хемију,  неплаћено одсуство у трајању од 7 месеци (од 01.01.2014. до 31.07.2014. године) 
ради реализације постдокторских студија на Универзитету La Sapienza у Риму. 

 
 

 
На захтев Института за хемију бр. 03-40/16 од 14.01.2014. године, Наставно-научно 

веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XV-4. Одобрава се  др Пејовић Анки, научном сараднику у Институту за  
Хемију,  неплаћено одсуство у трајању од 6 месеци (од 01.01.2014. до 31.07.2014. године), 
због рада у лабораторији за Органску хемију на Гент Универзитету у Генту, а у циљу 
завршетка радова у оквиру израде докторске дисертације. 
 

XVI 
 

У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12  часова и 37   минута. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


