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К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са  XXX  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 12.03.2014. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 25 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић,  проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић,доц. др Милан Јоксовић,  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 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, проф. др Јелица 
Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић 
и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Растко Вукићевић, проф. др  Mирољуб Дугић, проф. др Драгица 
Кнежевић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев и доц. др Бобан Стојановић  дошли су 
на седницу са малим закашњењем 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 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 за избор наставника у звање доцент у Институту за биологију 

и екологију.    
3. Доношење одлуке о избору сарадника у истраживачко звање истраживач сарадник 

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

сарадник у Институту за математику и информатику. 
5. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за хемију. 



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

7. Одређивање чланова комисије за оцену и одбрану специјалистичког рада у 
Институту за биологију и екологију. 

8. Одређивање комисије за рецензију рукописа у Институту за физику. 
9. Одређивање ближих услова и мерила за упис на мастер и докторске академске 

студије Физике.  
10. Oдређивање листе професора основних и средњих школа - ментора студентима у 

реализацији методичких предмета у Институту за математику и информатику. 
11. Разматрање извештаја о раду ПМФ-а. 
12. Захтеви наставника и сарадника.   
13. Разно. 

 
 

I 
  

Записник     под   бројем  180   са   XXIX седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 26.02.2014. године, једногласно је усвојен. 
 
 

        II 
 

На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета, у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Микробиологија; др Јелена  Кнежевић-Вукчевић, редовни професор Биолошког факултета  
Универзитета у Београду, ужа научна област Микробиологија; др Марина Топузовић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и  филогенија биљака, као и дописа 
Универзитета бр.01-15/48 од 05.03.2014. године, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Олгица Стефановић, асистент, изабере у 
звање доцент  за ужу научну област  Микробиологија у Институту за биологију и 
екологију, 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 Бранислав Ранковић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 



Алгологија, микологија и лихенологија; др Јелена Вукојевић, редовни професор 
Биолошког факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област Микробиологија; др 
Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине,као и 
дописа Универзитета бр.01-15/53 од  11.03.2014. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

II-2. Утврђује се предлог одлуке да се др Маријана Косанић, асистент, изабере у 
звање доцент  за ужу научну област  Алгологија и микологија у Институту за биологију 
и екологију, 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, Одлуке Ректорског колегијума 
Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја  стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Биљана 
Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија,  као и извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/12 од 
11.03.2014. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
III-1.  др Снежана М. Јовановић  бира се у истраживачко  звање истраживач- 

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

 
IV 

 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-240/5 од 

05.03.2014. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-1. Покреће се поступак за избор Марије Ђокић, истраживача-приправника,  у 
истраживачко звање истраживач-сарадник у  Институту  за математику и информатику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Информатика. 
 



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

 
1. др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару 

научна област: Математика;  
2. др Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Информатика у физици  
3. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације;   
 
 

V 
 

На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за  
хемију  Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.03-240/7 од 06.03.2014. године 
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 сагласности Института за хемију Факултета, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

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

Докторску дисертацију из става 1 ове одлуке трајно доставити универзитетској 
библиотеци у Крагујевцу. 

Ову одлуку, као и извештај стручне комисије доставити Универзитету у Крагујевцу 
који ће објављивањем наведеног извештаја на универзитетском сајту са пропратним 
обавештењем да се примерак докторске дисертације налази у универзитетској библиотеци 
у Крагујевцу обезбедити да у року од 30 дана буду доступни стручној, научној и 
друштвеној јавности, а сходно одредбама Статута Факултета. 

 
 

VI 
 

 На основу захтева Института за физику бр. 02-240/1 од 05.03.2014. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 
 
 



О д л у к у 
 

VI-1. Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације под 
насловом: „Коригована брзина прелаза у АДК теорији у процесу тунелне јонизације“ 
кандидата мр Јасне Стевановић, у следећем саставу: 

 
1. др Владимир Ристић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика  (ментор); 

2. др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Физика атома и молекула; 

3. др Мирко Радуловић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика. 

 
 

VII 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-240/8 од 06.03.2014. 
године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1.  Бира се комисија за преглед, оцену и одбрану специјалистичког рада под 
насловом: „Утицај детерџента и изабраних компоненти детерџента на биопродукцију и 
ензимску активност гљива и њихових здружених култура“ кандидата Наташе Наранчић, 
дипломираног биолога, 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. 
 
 

VIII 
 

На основу захтева Института за физику бр. 02-240/2 од 05.03.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Одређује се Комисија за рецензију рукописа књиге „Развој научне мисли“ 
аутора проф. др Валерија Бочварског  у следећем саставу: 
 



1. др Братислав Маринковић, научни саветник Института за физику Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика; 

2. др Владимир Ристић, редовни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка 
физика. 
 

IX 
 

На основу захтева Института за физику бр. 02-240/4 од 05.03.2014 .године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Усвајају се ближи услови и мерила за упис кандидата на мастер академске 
студије Физике у Институту за физику Природно-математичког фалкултета Универзитета 
у Крагујевцу. 

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

На основу захтева Института за физику бр. 02-240/3 од 05.03.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-2. Усвајају се ближи услови и мерила за упис кандидата на докторске  
академске студије Физике у Институту за физику Природно-математичког фалкултета 
Универзитета у Крагујевцу. 

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

X 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-240/11 од 
12.03.2014. године, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-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 2013/2014. 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 „СтаниславСремчевић“, Крагујевац, 
8. Тања Ратковић, ОШ „СтаниславСремчевић“, Крагујевац, 
9. Невенка Спасојевић, ОШ „Вук Караџић“, Крагујевац, 
10. СтевкаСоколовић, ОШ „Светозар Марковић“, Крагујевац, 
11. Зорица Станковић, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац, 
12. МирјанаАнђелковић-Вранић, ОШ „МомаСтанојловић“, Крагујевац, 
13. Јелена Живанић, ОШ „МомаСтанојловић“, Крагујевац, 
14. Светлана Вуловић-Јовановић, ОШ „Трећикрагујевачкибатаљон“, Крагујевац, 
15. Марија Раденковић, ОШ „Слободан Секулић“  Ужице, 
16. СлавицаЈевтић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
17. Јасмина Мицић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
18. Селена Јанковић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
19. Ана Станковић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
20. Јелена Банковић-Гајић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
21. Јелена Миливојевић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
22. Драгољуб Костић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
23. Маја Вуловић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
24. Оливера Гаровић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
25. Снежана Маринковић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
26. Ружица Миладиновић, Прва крагујевачка гимназија, Крагујевац, 
27. Вера Степановић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
28. Драгана Обрадовић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
29. Вера Лазић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
30. Мирјана Николић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
31. Марија Ивановић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
32. Јелена Максовић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
33. Славица Мирковић, Прва техничка школа, Крагујевац, 
34. Јасмина Банковић, Прватехничка школа, Крагујевац, 
35. Зоран Сретеновић, Прватехничка школа, Крагујевац, 
36. Јелена Вујошевић, Гимназија, Смедерево, 
37. Асад Реч, Економско-трговинска школа, Нови Пазар, 
38. Пера Пауњорић, Средња техничка школа, Жагубица,  
39. Светлана Радуловић, ОШ „СветиСава“, Чачак., 
40. Слађана Спасић, ОШ „ДрЈованЦвијић“, Смедерево, 
41. Горан Богдановић, ОШ „Братство“, Нови Пазар. 

 
 
 

 
 



XI 

На основу предлога Декана Факултета бр. 01-240/10 од 11.03.2014. године, 
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Прихвата се Извештај о раду Природно-математичког факултета за 2013.  

годину.  
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду ПМФ-а за 2013. годину и  

налазе се у прилогу. 
 

XII 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-240/6 од 06.03.2014.године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Одобрава се Невени Ивановић, истраживачу-приправнику у Институту за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу учешће на конференцији „7th 
Central European Congress on Food-CEFood“, која се одржава у Охриду (Македонија) у 
периоду од 21.05.2014. до 24.05.21014. године. 

XIII 
 У оквиру тачке разно проф.др Срећко Трифуновић похвалио је рад Деканата на 

сајму науке одржаном у Првој крагујевачкој гимназији 28.02.2014. године. Такође је Декан 
Факултета нагласио да  ће  29.03.2014. бити тзв. ″Дан отворених  врата″ на Природно-
математичком факултету у Крагујевцу. 

 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 19 минута. 
 

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

 
 
 


