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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са VIII  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 13.02.2013. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало је 26 чланова 
већа и то: мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Ненад Вуковић, проф. др Мирољуб 
Дугић, проф. др Иван Живић, др Милош Ивановић, доц. др Милан Јоксовић, доц. 
др Драгана Крстић, проф. др Светлана Марковић, проф. др Драгослав Никезић, 
проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. др Љиљана 
Павловић, проф. др Владимир Пејчев, 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 Бобан Стојановић, проф. др Јелица 
Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић  и проф. др 
Љиљана Чомић. 

Проф. др Растко Вукићевић и проф. др Милош Ђуран дошли су на седницу 
са малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа био 28. 

Проф. др Светислав Савовић напустио је седницу пре краја  тако да је 
укупан број присутних чланова већа био 27.  

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 Аца Марковић и секретар 
Факултета Небојша Ђусић, дипл. прав. 

 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. Одређивање чланова комисије за избор једног доцента за научну област 
Атомска, молекуларна и оптичка физика. 

3. Разматрање три извештаја Комисије за избор асистената у Институту за 
математику и информатику.  

4. Разматрање три извештаја Комисије о избору у звање истраживач-сарадник 
за научне области Физика и Математика. 

5. Покретање два поступка за избор у звање истраживач-сарадник  за научну 
област Биологија. 



6. Разматрање извештаја Комисије за избор у звање истраживача-приправника 
за научне области Биологија и Математика. 

7. Покретање поступка за избор истраживача приправника за научну област 
Математика 

8. Разматрање извештаја за избор сарадника у настави у Институту за 
математику и информатику. 

9. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 
институту за хемију. 

10. Предлог чланова Комисије за писање извештаја о подобности кандидата и 
научној заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију 
и екологију и Институту за хемију. 

11. Предлог чланова Комисије за писање извештаја о подобности кандидата и 
научној заснованости теме специјалистичког рада у Институту за биологију 
и екологију. 

12. Усвајање студијских програма на ПМФ-у. 
13. Усвајање списка ментора за школску 2012/13 годину. 
14. Утврђивање предлога броја студената за упис  у школској 2013/14.г. на свим 
нивоима студија. 

 
 
 

I 
 
Записник под бројем 80 са VIII седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 30.01.2013. године, једногласно је усвојен. 
 
               II 
 

На захтев Института за физику  бр. 02-100/8 од 08.02.2013. године, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следеће 

 
      О д л у к у 

 
 II-2. Утврђује се предлог комисије  за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна 
и оптичка физика, у Институту за физику Факултета, у следећем саставу: 

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

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



3. др Мирољуб Дугић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Квантна 
физика. 

 

         Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак.   
 
 
                  III 
  

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр.819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу 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, а по конкурсу расписаном дана 03.01.2013. године у 
листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 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 Aдама Станојевића, дипломираног 
математичара-информатичара, у звање асистента за ужу научну област 
Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у 
циљу објављивања на  сајту Факултета. 
 
 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу 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 Ненад Стефановић, доцент 
Природно-математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Информациони системи,а по конкурсу расписаном дана 03.01.2013. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                                 О д л у к у 
 
  III-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор мр Ане Капларевић-Малишић, 
магистра информатичких наука, у звање асистента за ужу научну област 



Информациони системи у Институту за математику и информатику Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета у циљу објављивања на  сајту Факултета. 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Радосав Ђорђевић, ванредни 
професор Природно-математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Алгебра и логика;  др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-
математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама; др Александар Цветковић, ванредни професор 
Машинског факултета Универзитета у Београду,  ужа научна област Математика и 
рачунарство, а по конкурсу расписаном дана 03.01.2013. године у листу "Послови", 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                                 О д л у к у 
 
  III-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Маринка Тимотијевића, сарадника 
у настави, у звање асистента за ужу научну област Математичка анализа са 
применама у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид 
јавности 30 дана достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу 
објављивања на  сајту Факултета. 
       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. 02-100/10  од 08.02.2013. 
године 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 
Ненад Стевановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Владе Урошевић, ванредни 
професор Факултета техничких наука у Чачку, ужа научна област: Примењене 
рачунарске науке и информатика, 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 Биљане Миленковић, истраживача-
сарадника у звање истраживач-сарадник, за научну област-Радијациона физика  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 бр. 02-100/9  од 08.02.2013. 
године 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 
Ненад Стевановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Владе Урошевић, ванредни 
професор Факултета техничких наука у Чачку, ужа научна област Примењене 
рачунарске науке и информатика, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       IV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор мр Владимира Марковића, 
истраживача-сарадника у звање истраживач-сарадник, за научну област-
Радијациона физика  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 бр. 05-100/22  од 13.02.2013. 
године 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, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
       IV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Ђорђа Недића, дипломираног 
математичара-информатичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-
Информатика  и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на  сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

V 
На захтев Института за биологију и екологију, бр. 04-100/15 од 13.02.2013. 

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 
 



       О д л у к у 
 

V-1. Покреће се поступак за избор Симоне Ковачевић, истраживача-
приправника 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 Симоне Ковачевић 
у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета    
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине 

3. др Момир Пуновић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна 
област:Биологија.       

 
На захтев Института за биологију и екологију, бр. 04-100/16 од 13.02.2013. 

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 
 

       О д л у к у 
 

V-2. Покреће се поступак за избор Александре Милошковић, истраживача-
приправника 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 Александре 
Милошковић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине 

2. др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета    
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине 

3. др Момир Пуновић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, ужа научна 
област:Биологија.       



   VI 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-100/13 од 13.02.2013. године у саставу: 
др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине; др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине; др Снежана Танасковић, доцент Агрономског факултета 
у Чачку, ужа научна област Заштита биља, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
     О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Филипа Вукајловића, 
дипломираног биолога- мастер-еколога у звање истраживач-приправник, за научну 
област – Биологија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу 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 и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 05-100/12 од 11.02.2013. године у саставу: 
др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару,  
ужа научна област Математика; др Бранислав Поповић, ванредни професор  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Методика, историја и филозофија математике; др Марија Станић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама, Наставно-научно веће Факултета једногласно 
је донело следећу 

 
     О д л у к у 

 
VI-2.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Александра Миленковића, мастер 
математичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Математика у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 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 и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 05-100/23 од 13.02.2013. године 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, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
     О д л у к у 

 
VI-3.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Милоша Павковића, мастер 
инжењера електротехнике и рачунарства у звање истраживач-приправник, за ужу 
научну област – Рачунарске комуникације у Институту за математику и 
информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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 и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 05-100/20 од 12.02.2013. године у саставу: 
др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом Пазару, 
ужа научна област Математика; др  Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Математичка анализа са применама; др Мирјана Павловић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама, Наставно-научно веће Факултета једногласно 
је донело следећу 

 
     О д л у к у 

 
VI-4.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Богдана Пирковића, мастер 
математичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Математика у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на  сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
      VII 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-100/28 од 
13.02.2013.  године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 



 
О д л у к у 

 
VII-1. Покреће се поступак за избор Милице Миливојевић, мастер 

математичара у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за 
математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Математика. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Милице 
Миливојевић 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 Љиљана Павловић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама 

3. др Бојана Боровићанин, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Алгебра и логика. 
 
 

         VIII 
  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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,а по конкурсу расписаном 
дана 16.01.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Николе Николића, информатичара 
у звање сарадник у настави са 30% пуног радног времена за ужу научну област 
Програмирање у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем  техничко-информатичкој служби Факултета са 
циљем објављивања на  сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 
  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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, а по конкурсу 
расписаном дана 16.01.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                              О д л у к у 
 

VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Срђана Николића, информатичара 
у звање сарадник у настави са 30% пуног радног времена за ужу научну област 
Рачунарске комуникације у Институту за математику и информатику Факултета 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем  техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на  сајту Факултета у трајању од 30 дана. 

 
 IX 
На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, одредби Статута 

Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-80/14 од 28.01.2013. године у саставу: 
др Растко Вукићевић, редовни  професор Природно-математичког факултета    
Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област: Органска хемија (ментор); др 
Александар В. Теодоровић, редовни професор у пензији 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, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
  
                                                               О д л у к у 

 

IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом  

" Синтеза и особине деривата фероцена са сумпором у бочном низу " 
кандидата Данијеле Илић-Коматине.  

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. 

X 
На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-100/17 од 

13.02.2013. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
 

 



                                                               О д л у к у 
 

X-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
" Модел за коришћење риба у систему биотичких индекса и његова 

улога у процени квалитета и еколошког статуса текућих вода " и кандидата 
Милице Стојковић, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 
следећем саставу: 

1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине 

2. др Зоран Марковић, редовни професор Пољопривредног факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Примењена зоологија и 
рибарство 

3. др Мирјана Ленхардт, научни саветник Института за биолошка 
истраживања „Синиша  Станковић“ Универзитета у Београду, Научна 
област: Биологија- ихтиологија 

 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
На основу захтева Института за хемију бр. 03-100/3 од 08.02.2013. године, 

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

 
X-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
" Синтеза и карактеризација мононуклеарних и динуклеарних 

комплекса платине(II) и испитивање њихових реакција са пептидима " и 
кандидата Дарка Ашанина, за израду докторске дисертације под наведеним 
насловом, у следећем саставу: 

1. др Снежана Рајковић, доцент 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 Живадин Д. Бугарчић, редовни професор  Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија 

4. др Душанка Д. Радановић, научни саветник Института за хемију, 
технологију и металургију Универзитета у   Београду, ужа научна 
област: Неорганска хемија. 

 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 



     XI 
 
На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању као и сагласности 

Института за биологију и екологију Факултета бр. 04-100/18 од 13.02.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
                                                 О д л у к у 
 
XI-1. Одређује се комисија за оцену подобности теме под насловом 

 " Модел за еколошку категоризацију риболовних  вода  и његова улога у 
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда "  кандидата Горана Илића за 
израду специјалистичког рада у следећем саставу: 

 
1. др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и 
заштита животне средине 

2. др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине 

3. др Горан Марковић, доцент Агрономског факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Биологија- ихтиологија. 
  

 
      XII 

 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Растко Вукићевић, проф. др Милан Ковачевић, проф. др Иван Живић, 
проф. др Аца Марковић, проф. др Бранислав Ранковић и проф. др Бранислав 
Поповић. Након ове дискусије Наставно-научно веће је разматрало предлоге 
студијских програма за основне академске, мастер академске и докторске студије 
које су изложили управници Института.  
  Уважавајући специфичности института, Наставно-научно веће није имало 
никакве примедбе предлоге студијских програма за основне академске, мастер 
академске и докторске студије у Институту за математику и информатику 
Институту за хемију, Институту за биологију и екологију и Институту за физику.  
  На основу члана 48 став 3 Закона о високом образовању, члан 100 алинеја 20 
Статута Универзитета у Крагујевцу и члана 156 став 1 алинеја 2 Статута Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следеће: 
 
 

О д л у к е 
 

XII-1. Утврђује се предлог студијског програма  основних  академских 
студија физике Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања 
стручног назива дипломирани физичар у оквиру кога су два модула: 



дипломирани физичар- за општу физику и дипломирани физичар-наставник 
физике и информатике. 
 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 
XII-2. Утврђује се предлог студијског програма  мастер  академских студија 

физике Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања 
академског назива Мастер физичар у оквиру кога су три модула:  Мастер 
физичар- за општу физику, мастер физичар-професор физике и мастер 
физичар-професор физике и информатике. 
 
 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
 XII-3. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских 
студија физике Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања 
научног назива  доктор наука- физичке науке. 

 
 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
     XII-4. Утврђује се предлог студијског програма основних академских 

студија хемије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања 
стручног назива дипломирани хемичар у оквиру кога су три модула: 
дипломирани хемичар- за истраживање и развој, дипломирани хемичар-
наставник хемије и дипломирани хемичар- за заштиту животне средине. 
 
. 

 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
   

О д л у к у 
 

     XII-5. Утврђује се предлог студијског програма мастер академских студија 
хемије Природно-математичког факултета у Крагујевцу  у циљу стицања 
академског назива мастер хемичар у оквиру кога су три модула: мастер хемичар- 
за истраживање и развој, мастер хемичар-професор хемије и мастер хемичар-
за заштиту животне средине.  



 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 као и измене и налази 
се у прилогу. 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
  XII-6. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских 
студија хемије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу стицања 
научног назива  доктор наука- хемијске науке у оквиру кога су 4 модула: доктор 
наука-хемијске науке-органска хемија, доктор наука-хемијске науке-
неорганска хемија, доктор наука-хемијске науке-аналитичка хемија и доктор 
наука-хемијске науке-биохемија. 

 
 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

  XII-7. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских 
студија биологије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у циљу 
стицања научног назива  доктор наука- биолошке науке. 

 
 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

  XII-8. Утврђује се предлог студијског програма докторских академских 
студија у Институту за математику и информатику Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у циљу стицања научног назива  доктор наука- 
рачунарске науке. 

 
 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и налази се у прилогу. 

 Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
           XIII 
 

 На основу предлога Института за биологију и екологију Природно-
математичког факултета бр. 04-100/14 од 13.02.2013. године, Наставно-научно 
веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
 
     XIII-1. Одређује се листа ментора на докторским академским студијама у 
Институту за биологију и екологију и то: 
  

1. Др Андраш Ш. Штајн, редовни професор 



2. Др Бранислав Р. Ранковић, редовни професор 
3. Др Оливера М. Милошевић-Ђорђевић, редовни професор 
4. Др Љиљана Р. Чомић,  редовни професор 
5. Др Јелица Д. Стојановић, ванредни професор 
6. Др Бранка И. Огњановић, ванредни професор 
7. Др Владица М. Симић, ванредни професор  
8. Др Александар М. Остојић, ванредни професор 
9. Др Марина Д. Топузовић, ванредни професор 
10. Др Снежана М. Станић, ванредни професор 
11. Др Снежана Б. Симић, ванредни професор  
12. Др Снежана Б. Пешић, доцент 
13. Др Мирјана М. Стојановић-Петровић, доцент 
14. Др Радмила М. Глишић, доцент 
15. Др Светлана М. Милошевић-Златановић, доцент 
16. Др Снежана Д. Марковић, доцент 
17. Др Невена Х. Ђукић, доцент 

 
 

На основу предлога Института за физику Природно-математичког 
факултета бр. 02-100/7 од 08.02.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 
 

О  д  л  у  к  у 
 
     XIII-2. Одређује се листа ментора на докторским академским студијама у 
Институту за физику и то: 
 

1. Др Владимир Пејчев, редовни професор 
2. Др Валериј Бочварски, редовни професор 
3. Др Драгослав Никезић, редовни професор 
4. Др Иван Живић, редовни професор 
5. Др Светислав Савовић, редовни професор 
6. Др Мирољуб Дугић, редовни професор 
7. Др Владимир Ристић, редовни професор 
8. Др Драгица Кнежевић, ванредни професор 
9. Др Владимир Цвјетковић, доцент 
10. Др Драгана Крстић, доцент 
11. Др Милан Ковачевић, доцент 
12. Др Ненад Стевановић, доцент 

 
На основу предлога Института за хемију Природно-математичког 

факултета бр. 03-100/29 од 13.02.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је 
једногласно донело следећу 
 
 
 
 



О  д  л  у  к  у 
 
     XIII-3. Одређује се листа ментора на докторским академским студијама у 
Институту за хемију и то: 
 

1. Др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор 
2. Др Иван М. Гутман, професор емеритус 
3. Др Милош И. Ђуран,  редовни професор  
4. Др Предраг Т. Ђурђевић, редовни професор 
5. Др Зорица М. Бугарчић, редовни професор 
6. Др Срећко Р. Трифуновић,  редовни професор 
7. Др Растко Д. Вукићевић, редовни професор 
8. Др Светлана Д. Марковић,  редовни професор 
9. Др Зоран Д. Матовић, ванредни професор  
10. Др Зорица Д. Петровић,  редовни професор  
11. Др Славица Р. Сукдолак,  редовни професор 
12. Др Слободан Б. Сукдолак, редовни професор  
13. Др Биљана В. Петровић, ванредни професор 
14. Др Снежана У. Рајковић, доцент 
15. Др Зоран Р. Ратковић, доцент 
16. Др Зорка Д. Станић, доцент 
17. Др Славко Д. Раденковић, доцент  
18. Др Борис Д. Фуртула, доцент 
19. Др Милан Д. Јоксовић, доцент 

 
    XIV 

   У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Марина 
Топузовић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Слободан Сукдолак, проф. др 
Љиљана Чомић, проф. др Растко Вукићевић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. 
др Иван Живић, проф. др Растко Вукићевић. Након ове дискусије а,  на основу 
члана 84 став 2 Закона о високом образовању и члана 156 Статута Факултета, 
Наставно-научно веће једногласно је донело  следећу 

 
 
                                                  О д л у к у 
 
 
 XIV-1. Предлаже се Универзитету у Крагујевцу и Влади Републике Србије да 

се на Природно-математичком факултету у Крагујевцу у школској 2013/2014. 
години упише следећи број студената: 

         
 а) У Институту за математику и информатику 
 
1. за стицање стручног назива 



                 -дипломирани математичар............................................55 који се      
финансирају из буџета, 

                 -дипломирани информатичар.........................................40 који се  
финансирају из буџета; 

         2.  за стицање академског назива 
      - мастер-математичар...............................25 који се финансирају из буџета,  
                 и 5 самофинансирајућих 
      - мастер-информатичар............................15 који се финансирају из буџета 
     и 5 самофинансирајућих 

3. за стицање научног назива 
- доктор наука математичке науке ....................6 који се финансирају из 
буџета ( 2 на буџету и 4 самофинансирајућа) 
- доктор наука-рачунарске науке................4( 2 који се финансирају из 
  буџета и 2 самофинансирајућа) 
 
 
б) У Институту за биологију и екологију 
 

1. за стицање стручног назива 
- дипломирани биолог........................................................40 који се  
финансирају из буџета; 

-дипломирани еколог...........................................................40 који се  
                       финансирају из буџета; 

 
2. за стицање академског назива 

- мастер биолог и 
мастер еколог...................................30 који се     финансирају из 
буџета и 10 самофинансирајућих; 

  
3. за стицање научног назива 

- доктор наука-биолошке науке.................8 ( 2 који се финансирају из 
буџета и 6 самофинансирајућих) 

  
                в)  У Институту за хемију 
 

1. за стицање стручног назива 
        - дипломирани хемичар................................................65 који се 
финансирају из буџета и 5 самофинансирајућих ( модули: дипломирани 
хемичар-за истраживање и развој; дипломирани хемичар-наставник хемије и 
дипломирани хемичар-за заштиту животне средине) 
                                                                           5 који се сами финансирају; 
2.   за стицање академског назива 
       - мастер хемичар.....................................25 који се финансирају из буџета и 
5 самофинансирајућих ( модули: мастер хемичар-за истраживање и развој; 
мастер хемичар-наставник хемије и мастер хемичар-за заштиту животне 
средине) 



 
2. за стицање научног назива 

- доктор наука-хемијске науке................10 ( 2 који се финансирају из 
буџета и 8 самофинансирајућих); 
  
 
 
 
г) У Институту за физику 

 
1. за стицање стручног назива 

- дипломирани физичар..................................................30 који се 
финансирају из буџета (модули: дипломирани физичар-за општу 
физику; дипломирани физичар-наставник физике и информатике 

2. за стицање академског назива 
          -  мастер физичар...........................................10 који се финансирају из 
буџета и 5 самофинансирајућих 

 
3. за стицање научног назива 

- доктор наука-физичке науке.................5( 2 који се финансирају из 
буџета и 3 самофинансирајућа) 

 
          Укупан број студената утврђен ставом један ове одлуке за упис на 
основне студије је 275 ( од којих је 270 који се финансирају из буџета и 5 који 
се сами финансирају), за упис на мастер студије 135 ( од којих је 105 који се 
финансирају из буџета и 30 самофинансирајућих), а за упис на докторске 
студије је 33 ( од којих је 10 који се финансирају из буџета и 23 
самофинансирајућа) 
                 
           Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 

 
 

     XV 
 
 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 14 
минута. 

 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Небојша Ђусић, дипл.прав.   Проф. др Драгослав Никезић 
 
 



 


