
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 420 
23. 04. 2014. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са  XXXIII  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 23.04.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовao je 21 члан већа и то: проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, проф.др Драгица Кнежевић,мр 
Владимир Марковић,  проф.др Светлана Марковић, др Ана Митровски-Богдановић, проф. 
др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. 
др Љиљана Павловић, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. 
др Светислав Савовић, проф.др Снежана Станић, проф.др Слободан Сукдолак, проф. др 
Јелица Стојановић,  проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др 
Љиљана Чомић. 

Проф. др Владимир Ристић  дошао је на седницу са малим закашњењем тако да је 
укупан број присутних чланова већа био 22.        

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику проф. 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 Декан факултета,  проф.др 
Драгослав Никезић. 

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Верификација мандата члана Наставно-научног већа. 
2. Усвајање записника са претходне седнице. 
3. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни профеор у Институту за 
биологију и екологију. 

4. Разматрање извештаја комисије о избору у истраживачко звање истраживач-
сарадник у Институту за биологију и екологију. 

5. Покретање поступка за избор сарадника у истраживачко звање истраживач-
сарадник у Институту за биологију и екологију и Институту за физику. 

6. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за оцену  урађене докторске 
дисертације у Институту за хемију. 

7. Одређивање чланова  комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 
у Институту за физику. 



8. Разматрање ближих услова за упис на мастер академске студије Биологије  и 
Екологије. 

9. Разматрање ближих услова за упис на докторске академске студије Биологије.    
10. Разно. 

 
 

 

I 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-340/9 од 
07.04.2014.године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 

I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду : 

1. др Ана Митровски Богдановић, асистент у Институту за биологију и екологију.  
 
Верификацијом мандата др Ана Митровски Богдановић је постала пуноправни  

члан већа на текућој седници. 
 

Утврђује се да је на основу члана 155 став 1 Статута Факултета   др Олгици 
Стефановић, доценту  у Институту за биологију и екологију престао мандат члана 
Наставно-научног већа јер је избором у звање доцента Факултета почев од 10.04.2014. 
године изгубила статус сарадника Факултета, па самим тим није више у могућности да 
буде представник сарадника у Наставно-научном већу Факултета. 
 

 

II 
         

Записник     под   бројем  340   са   XXXII седнице   Наставно-научног већа,  у    
текућем мандатном периоду, одржане дана 09.04.2014. године, једногласно је усвојен. 
 
 
 

III 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-420/3 од 22.04.2014. 
године, Наставно- научно веће је  донело следеће 
 

О д л у к е 
 

III-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  
објављивању конкурса за избор једног наставника у звање ванредни професор у 
Институту за биологију и екологију, за ужу научну област Биохемија. 



III-2. Утврђује  се  предлог комисије  за  припрему  Извештаја  по  расписаном 
конкурсу за избор једног наставника у зване ванредни професор за ужу научну област 
Биохемија у следећем саставу:   
 

1. др Гордана Матић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, научни саветник Института за биолошка истраживања »Синиша 
Станковић« у Београду, ужа научна област Биохемија и молекуларна биологија;  

2. др Слободан Сукдолак, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија;  

3. др Драгица Зорић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област Биохемија;  

4. др Биљана Вуцелић Радовић, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија.  
 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 
 
Одлуке су донете са 21 гласом ″ЗА″ И 1 гласом ″ПРОТИВ″. 
 

 
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. 04-420/4   од   22.04.2014. године,   у саставу: др 
Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа  научна област: Екологија, биогеографија и  заштита 
животне средине; др Ана Ивановић, ванредни професор Биолошког факултета  
Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
животиња; др Вида Јојић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна област: Биологија, као и 
сагласности Института за биологију и екологију, 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 Милоша Благојевића, 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. 
 

V 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-420/5 од 22.04.2014. 
године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 

 
 



 
 

 
О д л у к у 

 

V-1. Покреће се поступак за избор Јоване Секулић у истраживачко звање 
истраживач-сарадник у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за научну област Биологија. 
 

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

1. др Мирјана Стојановић- Петровић, доцент Природно –математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, уже научне области: Зоологија и Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; 

2. др Снежана Пешић, доцент Природно –математичког факултета Универзитета у  
Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине; 

3. др Иво Караман, ванредни професор  Природно –математичког факултета 
Универзитета у  Новом Саду, ужа научна област: Зоологија. 

 

 

На основу захтева Института за физику бр. 02-420/1 од 17.04.2014. године, 
Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

V-2. Покреће се поступак за избор Ане Симовић у истраживачко звање 
истраживач-сарадник у Институту за физику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Физика. 
 

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

1. др Дејан Пантелић, научни саветник Института за физику у Београду, ужа 
научна област: Оптика; 

2. др Светислав Савовић, редовни професор Природно –математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Нуклеарна физика; 

3. др Милан Ковачевић, ванредни професор Природно –математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу,  ужа научна област: Атомска, молекулска и 
оптичка физика. 

 
 

VI 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  Института 
за хемију у саставу: др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког 



факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија;  др Љиљана 
Чомић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Микробиологија; др Зоран Марковић, ванредни професор Државног 
универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Технологија и хемија; др Милан 
Јоксовић, доцент  Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Органска хемија као и дописа Универзитета бр.01-15/77 од  23.04.2014. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 

О д л у к у 
 

VI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом „Деривати етаноламина као 
јонске течности и прекурсори биолошки и каталитички активних Pd(II)-комплекса“,  
кандидата Душице Симијоновић 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 
 
 

VII 
  

На основу захтева Института за физику бр. 02-420/2 од 17.04.2014. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1. Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Мерење и анализа концентрације радона пасивном и активном методом на 
подручју града Бања Луке “,  кандидата Зорана Ћургуза, у следећем саставу: 

 
1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика  (ментор); 

2. др Зора Жунић, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке Винча,  
ужа научна област: Радијациона физика 

3. др Предраг Коларж, научни сарадник Института за физику Универзитета у 
Београду,  ужа научна област: Атмосферска физика. 

 
 

VIII 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-420/6 од 22.04.2014. 
године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 

 
 

 



О д л у к у 
 

VIII-1. Усвајају се ближи услови и мерила за упис кандидата на мастер академске 
студије Биологије и Екологије у Институту за биологију и екологију Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Саставни део ове Одлуке су услови и мерила из става 1 и налазе се у прилогу. 

 
IX 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-420/7 од 22.04.2014. 

године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Усвајају се ближи услови и мерила за упис кандидата на докторске академске 
студије Биологије у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу  

Саставни део ове Одлуке су услови и мерила из става 1 и налазе се у прилогу. 

 
X 

 Под тачком разно Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног већа да 
ће се наредна седница Наставно-научног већа одржати 14.05.2014. године. 

 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 08 минута. 

 
 

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

 
 
 


