
 
 

Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 300 

13.04. 2011. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са XXXIV седнице Наставно-научног већа Природно-математичког 
факултета у текућем мандатном периоду, одржане дана 13.04.2011. године, са 
почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 27  чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Драгић 
Банковић, проф. др Вукота Бабовић, проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша 
Даниловић, доц. др Горица Ђелић, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван 
Живић, Слађана Димитријевић, проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав 
Никезић, проф. др Бранка Огњановић,  проф. др Владимир Пејчев, проф. др 
Мирослав Петровић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав 
Ранковић, проф. др Владимир Ристић,  проф. др Светислав Савовић, доц. др 
Снежана Симић, Милан Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан 
Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. 
др Бранислав Чабрић. Ненад Вуковић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Јелица 
Стојановић и проф. др Љиљана Чомић дошли су 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 хемију, проф. др Зоран Матовић, 
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. Верификација мандата новог члана Наставно-научног већа,  
2. Усвајање записника, 
3. Разматрање извештаја комисије за избор једног ванредног професора за ужу 
    научну област Биохемија у Институту за биологију и екологију,    
4. Избор четири кандидата у звање асистента у Институту за биологију и екологију, 
5. Избор у истраживач-сарадник у Институту за биологију и екологију, 
6. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 
    Институту за хемију, 
7. Разматрање извештаја комисије о подобности теме и кандидата за израду 



    докторске дисертације у Институту за хемију,  
8. Предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту за 
    биологију и екологију, 
9. Предлог комисије за оцену подобности теме за израду докторске дисертације 
    у Институту за хемију, 
10. Захтев организационог одбора 49. Саветовања СХД, 
11. Захтеви наставника и сарадника, 
12. Разно. 

I 
 

Имајући у виду чињеницу да је др  Mилош Ивановић изабран за доцента и да 
због тога не може да заступа Институт за математику и информатику као 
представник асистената, Наставно-научно веће je прихватило његову оставку на 
место члана Наставно-научног већа и на предлог Института за математику и 
информатику, бр.05-300/1 од 04.01.2011. године је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
I-1. Верификује се мандат новоизабраног члана Наставно-научног већа, у 

текућем мандатном периоду, изабраног у Институту за математику и информатику: 
 
1. Слађана Димитријевић, асистент. 

 
Верификацијом мандата Слађане Димитријевић, постала је пуноправни члан 

већа на текућој седници. 
 

II 
 

Записник под бројем 250 са XXXIII седнице Наставно-научног већа, у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 30.03.2011. године, једногласно је 
усвојен. 
 

III 
На основу члана  122, став 1  Статута Универзитета  у Крагујевцу, члана 93 

Статута Факултета, дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 294/7 од 12.04.2011. 
године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: 
Др Славица Солујић-Сукдолак, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Биохемија; Др Томислав Стојановић, редовни професор, 
Медицинског факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија, Др Мирослав 
Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: 
Биохемија, Наставно-научно веће  је већином гласова "ЗА" и са једним 
"УЗДРЖАНИМ" гласом донело следећу 

 
 
 
 



О д л у к у 
 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Jeлица Стојановић, 
ванредни професор, изабере у звање ванредног професора за ужу научну област: 
Биохемија у Институту за биологију и екологију Прирoдно-математичког 
факултета у Крагујевцу, на пет година. 

 
Ову одлуку заједно са комплетном конкурсном документацијом доставити  

надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу, на даљи поступак 
 

                                                                      IV 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 298/3 од 04.04.2011. 
године, а заведено под бројем 01-10/55 од 08.04.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Марина Топузовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија виших биљака; Др Аца Марковић, 
ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине и др Слободан Јовановић, ванредни 
професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности Института за 
биологију и екологију Факултета бр.04-110/4 од 11.02.2011. године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу: 
 

О д л у к у 
 
      IV-1.   Милан Станковић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине и 
Морфологија, систематика и филогенија биљака у Институту за биологију и 
екологију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 299/3 од 04.04.2011. 
године, а заведено под бројем 01-10/53 од 08.04.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Микробиологија; Др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског 
факултета у Чачку, ужа научна област: Микробиологија и др Светлана Ћурчић, 
доцент Педагошког факултета у Јагодини, ужа научна област: Микробиологија и 
Методика наставе природе и друштва, као и сагласности Института за биологију и 
екологију Факултета бр.04-110/15 од 14.02.2011. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 
 
 
 



 
О д л у к у 

 
      IV-2.   Олгица Стефановић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Микробиологија у Институту за биологију и екологију, Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 300/3 од 04.04.2011. 
године, а заведено под бројем 01-10/52 од 08.04.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Драгана Павловић-Муратспахић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Морфологија,систематика и филогенија биљака; Др Марина 
Топузовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, 
систематика и филогенија виших биљака и др Марија Марин, доцент Билошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 
биљака, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета бр.04-
110/5 од 11.02.2011. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      IV-3.   мр Снежана Бранковић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Морфологија, систематика и филогенија биљака у Институту за 
биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три 
године. 
 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 301/3 од 04.04.2011. 
године, а заведено под бројем 01-10/51 од 08.04.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: Др Естер Поповић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна 
област: Екологија; Др Драган Катарановски, редовни професор Биолошког 
факултета у Београду, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине и др Снежана Пешић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности 
Института за биологију и екологију Факултета бр.04-110/16 од 16.02.2011. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 
      IV-4.   Светлана Аврамовић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине у 
Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, на три године. 
 



V 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 296/3 од 04.04.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-10/54 од 08.04.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Снежана Станић, доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Генетика; др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Физиологија животиња и Биохемија и молекуларна биологија и др Мирјана 
Михаиловић,  виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Молекуларна биологија, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

   О д л у к у 
 

 V-1. Сања Матић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко 
звање истраживач-сарадник, за научну област Биологија, у Институту за 
биологију и екологију Факултета, на три године. 

 
VI 

 
 На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 
Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-300/7 од 
11.04.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др 
Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија,   Др Биљана Петровић, доцент 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија и Др Оливера 
Клисурић, доцент ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Виша медицинска 
физика .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 за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом 
"Синтеза и карактерисање комплекса неких прелазних метала са етилендиамиј-
N,N'-ди-S,S-2-пропионском киселином" кандидата  Верице Глођовић, магистра 
хемијских наука. 

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. 



VII 
 . 

 На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-300/8 од 
11.04.2011. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др  
Милан Јоксовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија, 
Др Владимир Павловић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа 
научна област: Органска хемија,  Др Александар Теодоровић ванредни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија и Др Светлана 
Марковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка 
хемија, 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 и одобрава предложена тема под насловом "Синтеза, 
спектрална карактеризација и механистичке студије нових пиразолских и 
пиразолонских деривата" за израду докторске дисертације кандидату Виолети 
Марковић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Милан Јоксовић. 

 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. 

  VIII 

        На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-300/4 од 
08.04.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Corbicula 
fluminea(O.F.Muller,1774) у Србији-популациони и молекуларно-биолошки одговор 
на промену  услова средине" и кандидата Јелене Вранковић, за израду докторске 
дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

2. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Физиологија животиња и Биохемија и молекуларна биологија; 

3. Др Душко Благојевић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: 
Физиологија и 

4. Др Момир Пауновић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Екологија.  
 



IX 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Растко Вукићевић, проф. др Милош Ђуран и проф. др 
Срећко Трифуновић. Након тога ,а на основу захтева Института за хемију  бр. 03-
300/5 од 11.04.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

IX-1. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Синтеза и 
карактеризација комплекса злата (III) са неким дипептидима" и кандидата Биљане 
Глишић, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем 
саставу: 
 

1. Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

2. Др Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 

3. Др Снежана Рајковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија. 

 
X 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-300/6 од 11.04.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
  
 X-1. Одобрава се организација 49. Саветовања Српског хемијског друштва, 
која ће се одржати 13. и 14. маја 2011. године у просторијама Института за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Такође се и следећи наставници 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу бирају као учесници 
Организационог одбора 49. Саветовања Српског хемијског друштва: 
 
 1. Др Милош Ђуран, редовни професор-председник, 
 2. Др Зорица Петровић, редовни професор, 
 3. Др Зоран Матовић, ванредни професор, 
 4. Др Биљана Петровић, доцент, 
 5. Др Зорка Станић, доцент, 
 6. Др Снежана Рајковић, доцент 
 7. Др Борис Фуртула, доцент. 
 
 
 
 
 
 



 
XI 

 
На основу захтева проф. др Љиљане Чомић бр. 04-300/2 од 06.04.2011. 

године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 
                                                   О д л у к у 

 
XI-1. Oдобрава се проф. др Љиљани Чомић, редовном професору у 

Институту за биологију и екологију Факултета, плаћено одсуство ради учешћа на 
конференцији The 4th Congress of European Microbiologists која ће се одржати од 
25.06.2011. до 30.06.2011. године у Женеви, Швајцарска.  
 
 
 На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-300/3 од 
08.04.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 

 XI-2. Одобрава се мр Ани Митровски Богдановић, асистенту у Институту за 
биологију и екологију Факултета, учешће на 22. Конгресу ентомолога средње 
Европе ( СИЕЕЦ)  који ће бити одржан у Вараждину 
( Хрватска) у периоду од 29.06.-03.07.2011. године. 
 
 

XII 
 

 Под овом тачком није било никакве дискусије. 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 27 минута. 

 
 

      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  

      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 

 


