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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са LVI седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 09.05.2012. 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 Дејан Бојовић,  
проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, мр Слађана 
Димитријевић, проф.др Мирољуб Дугић, проф. др Радосав Ђорђевић, проф. др 
Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђурђевић, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана 
Крстић, проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка 
Огњановић, проф. др Владимир Пејчев, проф. др Бранислав Поповић,  проф. др 
Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, доц. др Снежана Симић, доц. др 
Марија Станић, Милан Станковић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица 
Стојановић, проф. др Александар Теодоровић и проф. др Љиљана Чомић. 

 Проф. др Светислав Савовић и проф. др Душан Стефановић, дошли су на 
седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 
29. Проф. др Радосав Ђорђевић и доц. др Марија Станић напустили су седницу пре 
краја тако да је укупан број присутних чланова већа на завршетку седнице био 27. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
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. Разматрање извештаја комисије по конкурсу за избор једног ванредног 
    професора за научну област Математичка анализа са применама у Институту за 
    математику и информатику, 
3. Разматрање захтева др Марије Станић за расписивање конкурса за избор једног 
    ванредног професора за научну област Математичка анализа са применама у 
    Институту за математику и информатику, 
4.  Разматрање извештаја комисије за избор једног истраживача-сарадника у  
     Институту за хемију, 
5.  Одређивање комисија за оцену урађене две докторске дисертације у  
 



 
     Институту за хемију,  
6.  Разматрање извештаја комисије за оцену подобности теме и кандидата за 
     израду докторске дисертације у Институту за биологију и екологију, 

   7.  Рецензија монографије "Четири деценије Природно-математичког факултета у 
        Крагујевцу", 

8.  Рецензија уџбеника "Органска хемија животне средине" у Институту за хемију, 
9.  Разно. 
 

     I 
 

Записник под бројем 320 са LV седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 25.04.2012. године, једногласно је усвојен. 

 
II 

 На основу члана 122 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 93 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Бошко Јовановић, редовни професор 
Математичког факултета у Београду , ужа научна област: Нумеричка анализа,  др 
Миодраг Спалевић, редовни професор, Машинског факултета у Београду, ужа 
научна област: Математика и рачунарство и др Бранислав Поповић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Методика, историја и 
филозофија математике као и сагласности Инсититута за математику и 
информатику Факултета бр. 05-350/1 од 26.04.2012. године, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу 
 

 
О д л у к у 

 
  II-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Дејана Бојовића, ванредног 
професора у звање ванредног професора за ужу научну област Математичка 
анализа са применама у Институту за математику и информатику Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 

III 
 На основу захтева доц. др Марије Станић, управника Инститиута за 
математику и информатику бр. 05-10/49 од 12.04.2012. године, повела се нешто 
шира дискусија у којој су учествовали: проф. др. Драгослав Никезић, проф. др Аца 
Марковић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Иван Гутман, проф. др Владимир 
Ристић, проф. др Иван Живић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Растко 
Вукићевић, проф. др Душан Стефановић, проф. др Љиљана Чомић, проф. др 
Милош Ђуран и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусије а,на предлог 
Декана Факултета, Наставно-научно веће је са 17 гласова "ЗА", 8 гласова 
"ПРОТИВ" I 2 "УЗДРЖАНА" гласа донело следећу 
 



               О д л у к у 
 

 III-1. Одређује се  да се поводом избора наставника Факултета у више звање 
уводи као неопходно потребан услов обавеза најмање једног реизбора у истом 
звању. 
 

           IV 
 

 На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-350/4 од 07.05.2012. године 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 и др Биљана Петровић, доцент 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија, као и сагласности 
Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       IV-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Гордане Радић, истраживача-
приправника у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  и доставља 
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у 
трајању од 30 дана. 

 
            V 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-350/3 од 
07.05.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

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

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

2. Др Живадин Бугарчић, редовни професор, ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

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

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

 
 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-350/2 од 
07.05.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 



                                                    
 

О д л у к у 
 

V-2. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Проучавање бинарних равнотежа у растворима Gd3+ и Al3+ јона у 
присуству флуорохинолона офлоксацина и моксифлоксацина" кандидата мр Ивана 
Лазаревића, у следећем саставу: 

1 Др Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Аналитичка и неорганска хемија; 

2 Др Милена Јеликић-Станков, редовни професор Фармацеутског факултета у 
Београду, ужа научна област: Хемија у фармацији и 

3 Др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија. 

 
            VI 

 На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
бр. 04-350/8 од 09.05.2012. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: Др  Драгана Павловић-Муратспахић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака, 
Др Боривој Крстић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: 
Физиологија биљака, Др Аца Марковић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Екологија и географија биљака и Заштита животне средине и 
Др Марина Топузовић,ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Морфологија, систематика и филогенија биљака, 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 и одобрава предложена тема под насловом "Утицај 
геолошке подлоге на садржај метала у биљкама" за израду докторске дисертације 
кандидату мр Снежани Бранковић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Драгана Павловић-Муратспахић. 

 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. 

            VII 
На основу Извештаја рецензионе комисијe,  бр. 04-350/7 од 08.05.2012 и бр. 

04-350/6 од 08.05.2012. године  Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 
саставу: др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета  у Новом 
Пазару  и др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 



О д л у к у 
 

VII-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу и одобрава да се  монографија " Четири деценије 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу" аутора др Љиљане Чомић и др 
Мирославе Петровић-Торгашев, проследи у даљу процедуру ради штампања 
монографије. 
 
                  VIII 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за хемију,  бр. 03-
350/5 од 07.05.2012. године  Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 
саставу: др Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу , ужа научна 
област: Органска хемија  и др Александар Теодоровић, редовни професор, ПМФ-а 
у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу и одобрава да се  рукопис под називом " Органска хемија 
животне средине" аутора др Милана Јоксовића, проследи у даљу процедуру ради 
штампања рукописа. 
 

IX 
 У оквиру тачке разно повела се нешто краћа дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Драгослав Никезић, проф. др Аца Марковић и проф. др 
Бранислав Ранковић. Наиме,Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-
научног већа да је Одлуком Савета Универзитета одређено да сви Факултети у 
саставу Универзитета у Крагујевцу потребно да на месечном нивоу издвоје 
одређена новчана средства из сопственог буџета и уплате на рачун Универзитета у 
Крагујевцу. Проф. др Аца Марковић истакао је да је лабораторија за ћелијску и 
молекуларну биологију у Институту за биологију и екологију Факултета добила 
лиценцу за рад те је стога потребно да Факултет обезбеди бољи и комфорнији 
простор неопходан за рад исте.  
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 46 минута. 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 



 


