
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
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16.02. 2011. године 
 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 16.02.2011. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28 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 Милош Ђуран, проф. др Предраг 
Ђурђевић, проф. др Иван Живић,  Милош Ивановић, проф. др Драгослав Никезић, 
проф. др Бранка Огњановић,  проф. др Владимир Пејчев, проф. др Мирослав 
Петровић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др 
Владимир Ристић,  проф. др Светислав Савовић, доц. др Марија Станић,  Милан 
Станковић, проф. др Душан Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др 
Јелица Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, проф. др Срећко Трифуновић 
и проф. др Љиљана Чомић.. 

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за хемију, проф. др Зоран Матовић, 
управник Института за биологију и екологију, доц. др Снежана Марковић 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, 
2. Преиначење одлуке Наставно-научног већа са седнице 07.02.2011. године 
    бр. 50/VII-5 ,    
3. Разматрање извештаја за избор два наставника у звање ванредни професор у 
    Институту за биологију и екологију и Институту за математику и информатику, 
4. Утврђивање предлога за избор у звање доцент за ужу научну област Рачунарске 
     комуникације, 
5. Утврђивање предлога за избор у звање асистент за ужу научну област 
     Неорганска хемија, 
6. Разматрање извештаја комисије за избор четири асистента у Институту за 
    биологију и екологију ,  
7.  Избор 5 истраживача-сарадника у Институту за хемију, 



8. Избор 6 истраживача-приправника у Институту за биологију и екологију (два) и  
    Институту за хемију (четири), 
9. Разматрање извештаја комисије  за избор једног истраживача-сарадника за 
    научну област Биологија у Институту за биологију и екологију, 
10. Покретање поступка за избор два истраживача-сарадника у Институту за 
      хемију и једног истраживача-приправника у Институту за биологију и 
      екологију и једног истраживача-приправника у Институту за хемију, 
11. Разматрање извештаја о подобности кандидата и теме за израду докторске 
      дисертације у Институту за хемију, 
12. Предлог комисија за оцену теме и кандидата за оцену три докторске 
      дисертације у Институту за биологију и екологију (две), Институту за 
      математику и информатику и Институту за хемију, 
13. Одбрана магистарске тезе у Институту за математику и информатику, 
14. Одбрана специјалистичког рада у Институту за хемију, 
15. Поверавање наставе из предмета Web програмирање у школској 2010/11. 
      Години у Институту за физику, 
16. Разно.  
                                                                      I 

 
Записник под бројем 90 са XXIX седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 02.02.2011. године, једногласно је усвојен. 
 
                                                                      II 
 
 На основу члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 II-1. Преиначава се  одлука бр. 50/VII-5 од 07.02.2011. године тако да гласи: 
 
 "Утврђује се предлог измене студијског програма четврте године основних 
академских студија у Институту за хемију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу тако да се завршни рад уврсти као обавезан на сва три модула у циљу 
стицања стручног назива: 

1. Дипломирани хемичар-хемичар за истраживање и развој, 
2. Дипломирани хемичар-наставник хемије, 
3. Дипломирани хемичар-за заштиту животне средине 
 
Саставни део ове одлуке је студијски програм из става 1 и измене и налази 
се у прилогу. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. " 
 
 
 



                                                         III 
 

   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 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 и др Мирослав Врвић,редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Биохемија као и сагласности Инсититута за 
биологију и екологију Факултета бр. 04-110/3 од 11.02.2011. године, Наставно-
научно веће 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 др Јелице Стојановић, ванредног 
професора у звање ванредног професора за ужу научну област Биохемија у 
Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 

 
 

   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 Мирослав Петровић, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика, др Зоран 
Радосављевић, редовни професор, Електротехничког факултета у Београду, ужа 
научна област: Дискретна математика и др Љиљана Павловић,ванредни професор 
ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика као и сагласности 
Инсититута за математику и информатику Факултета бр. 05-110/1 од 03.02.2011. 
године, Наставно-научно веће 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 др Мирка Леповића, ванредног 
професора у звање ванредног професора за ужу научну област Алгебра и логика 
у Институту за математику и информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 
дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 

 
 
 
 



                                                          IV 
 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Зоран Јовановић , редовни 
професор Електротехничког факултета у Београду, ужа научна област: Рачунарске 
комуникације; др Драгић Банковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Алгебра и логика, др Славко Гајин, доцент Електротехничког 
факултета у Београду, ужа научна област: Рачунарске комуникације и др Бобан 
Стојановић, доцент, ПМФ-а у Крагујевцу и дописа Универзитета бр.2177/4 од 
01.02.2011. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
IV-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Милош Ивановић, асистент 

Факултета бира у звање доцента за ужу научну област Рачунарске комуникације у 
Институту за математику и информатику, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијим доставити 
надлежном Стручном већу Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
                                                           V 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2176/3 од 31.01.2011. 

године, а заведено под бројем 01-15/32 од 02.02.2011. године , члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 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 Сања Гргурић-
Шипка, ванредни професор Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: 
Неорганска хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета бр.03-1150/4 
од 13.12.2010. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу: 

 
О д л у к у 

 
V-1. Верица Глођовић, асистент, поново се  бира се у звање асистента, за 

ужу научну област: Неорганска хемија у Институту за хемију, Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 

 
                                                          VI 
 

  На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Maрина 
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, 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, 
а по конкурсу расписаном дана 05.01.2011. године у листу "Послови", 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 Mилана Станковића, асистента 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 Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 
 
 На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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, 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, а по конкурсу расписаном дана 15.12.2010. године у листу 
"Послови", 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 Олгице Стефановић, 
дипломираног биолога у звање асистента за ужу научну област Микробиологија 
у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 
 
 На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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 
биљака, 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, а по конкурсу расписаном дана 



05.01.2011. године у листу "Послови", 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 Снежане Бранковић, асистента у 
звање асистента за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија 
биљака у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на увид јавности 
30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 
 
 На основу члана 122 Закона о високом образовању и Извештаја стручне 
комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 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, 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, а по конкурсу расписаном дана 05.01.2011. године у листу "Послови", 
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 Светлане Аврамовић, асистента у 
звање асистента за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине у Институту за биологију и екологију Факултета и ставља на 
увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 
 

                                                         VII 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2186/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/26 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Органска хемија; др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија и др Зоран Марковић,  ванредни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Технологија 
и хемија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 
 



 
   О д л у к у 

 
 VII-1. Владимир Петровић, дипломирани хемичар, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 

 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2187/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/24 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Органска хемија; др Радосав Палић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, ужа 
научна област: Органска хемија и др Милан Јоксовић , доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област:  Органска хемија, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
 

   О д л у к у 
 

 VII-2. Драгана Стевановић, дипломирани хемичар, бира се у 
истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 

 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2188/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/25 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Славица Солујић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Биохемија; др Мирјана Михаиловић, виши научни сарадник на биолошком 
институту "Синиша Станковић" у Београду, ужа научна област: Молекуларна 
биологија и др Слободан Сукдолак , редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област:  Биохемија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
   О д л у к у 

 
 VII-3. Милан Младеновић, дипломирани хемичар, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 

 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2189/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/22 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Зорица Петровић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 



област: Органска хемија; др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија и др Зоран Марковић , ванредни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област:  
Технологија и хемија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
   О д л у к у 

 
 VII-4. Душица Симијоновић, дипломирани хемичар, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у 
Институту за хемију Факултета, на три године. 

 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2190/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/23 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Органска хемија; др Радосав Палић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, ужа 
научна област: Органска хемија и др Милан Јоксовић , доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област:  Органска хемија, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
 

   О д л у к у 
 

 VII-5. Виолета Марковић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 
звање истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију 
Факултета, на три године. 

 
                                                          VIII 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2185/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/27 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Зоран Ратковић, доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија; др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Органска хемија и др Радосав Палић, редовни професор ПМФ-а 
у Нишу, ужа научна област: Органска хемија, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

 VIII-1.  Јована Мушкиња, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 
звање истраживач-приправник, за ужу научну област Хемија, у Институту за 
хемију Факултета, на три године. 



  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2191/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/21 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Физиологија животиња, Биохемија и Молекуларна биологија; др Андраш Штајн 
редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња 
и др Татјана Митровић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: 
Биотехнологија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

 VIII-2.  Милена Ћурчић, дипломирани биолог, бира се у истраживачко 
звање истраживач-приправник, за ужу научну област Биологија, у Институту 
за биологију и екологију Факултета, на три године. 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2181/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/31 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Ивана 
Теодоровић ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Заштита 
животне средине и др Александар Остојић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Заштита животне средине, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

 VIII-3. Душица Радоичић, дипломирани биолог-еколог, бира се у 
истраживачко звање истраживач-приправник, за ужу научну област 
Биологија, у Институту за биологију и екологију Факултета, на три године. 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2182/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/30 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Зоран Ратковић, доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Органска хемија; др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Органска хемија и др Радосав Палић, редовни професор ПМФ-а 
у Нишу, ужа научна област: Органска хемија, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
 
 
 



 
О д л у к у 

 
 VIII-4. Анка Пејовић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-приправник, за ужу научну област Хемија, у Институту за 
хемију Факултета, на три године. 

 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2183/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/29 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија; др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија и др Тања Солдатовић, доцент 
Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Хемија, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

 VIII-5. Мирјана Ђуровић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 
звање истраживач-приправник, за ужу научну област Хемија, у Институту за 
хемију Факултета, на три године. 

 
 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 2184/3 од 31.01.2011. 
године, а  заведено под бројем 01-15/28 од 02.02.2011. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Зорка Станић, доцент ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија; др Радмила Џудовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Аналитичка хемија и др Љиљана Јакшић, редовни професор 
Рударско-геолошког факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
 VIII-6. Тијана Димић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

звање истраживач-приправник, за ужу научну област Хемија, у Институту за 
хемију Факултета, на три године. 

 
                                                         IX 
 

    На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-110/8 од 11.02.2011. године 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  је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

 
                                                           X 
 

        На захтев Института за хемију, бр.03-110/13 од 14.02.2011. године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Покреће се поступак за избор Снежане Јовановић, истраживача-
приправника у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

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

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

2. Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Неорганска хемија; 

3. Др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у Новом Пазару, ужа 
научна област: Хемија. 

 
На захтев Института за хемију, бр.03-110/12 од 14.02.2011. године, 

Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

X-2. Покреће се поступак за избор Дарка Ашанина, дипломираног 
хемичара у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

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

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



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

3. Др Душанка Радановић, виши научни сарадник Института за хемију, 
технологију и металургију у Београду, ужа научна област: Неорганска 
хемија. 

 
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-110/7 од 11.02.2011. 

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

X-3. Покреће се поступак за избор Наташе Радојковић, дипломираног 
биолога-еколога у истраживачко звање истраживач-приправник  у Институту за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну 
област Биологија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Наташе 
Радојковић у звање из става 1 ове одлуке 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 Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област: 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

3. Др Момир Пауновић, научни сарадник ИБИСС-а у Београду, ужа научна 
област: Биологија. 

 
 
На захтев Института за хемију, бр.03-110/17 од 14.02.2011. године, 

Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу 
 

О д л у к у 
 

X-4. Покреће се поступак за избор Марије Јеремић, дипломираног 
хемичара у истраживачко звање истраживач-приправник  у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

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

1. Др Зоран Матовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Неорганска хемија; 

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

3. Др Мирослав Спасојевић, Агрономског факултета у Чачку, ужа научна 
област: Неорганска хемија. 
 
 
 



                                                         XI 
 

 На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-110/10 од 
14.02.2011. 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 Миорад Васојевић, доцент 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Настава хемије ,Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу    

                                                          О д л у к у 

 XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом « Синтеза, 
карактерисање и потенцијална антимикробна активност комплекса неких 
прелазних метала са лигандима едда-типа» за израду докторске дисертације 
кандидату Драгославу Илићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Срећко Трифуновић. 

 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. 

 
                                                       XII 

 
        На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-110/6 од 
11.02.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XII-1. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Биотичка 
активност етарских уља одабраних биљака из фамилије Asteraceae и механизам 
њиховог антибактеријског деловања у условима in vitro" и кандидата Зорице 
Стојановић-Радић, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 
следећем саставу: 
 

1. Др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Микробиологија; 

2. Др Татјана Михајлов-Крстев, доцент ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: 
Микробиологија; 

3. Др Владимир Ранђеловић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна 
област: Ботаника и 

4. Др Драгана Павловић-Муратспахић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Морфологија, систематика и филогенија биљака.  
 
 



        На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-110/9 од 
11.02.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XII-2. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом 
"Манипулативи у настави математике" и кандидата мр Радојка Дамјановића, за 
израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. Др Драгић Банковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка логика и Биостатистика; 

2. Др Ђорђе Кадијевић, редовни професор Мегатренд универзитета у Београду, 
ужа научна област: Методика наставе математике и информатике; 

3. Др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Методика, историја и филозофија математике. 
 
 

     На основу захтева Института за хемију  бр. 03-110/14 од 14.02.2011. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XII-3. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Биохемијска 
активност алкохолног екстракта биљака Halacsya sendtneri, Onosma aucherianum и 
Kitaibelia vitifolia у функцији количине фенолних једињења" и кандидата Павла 
Машковића, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем 
саставу: 
 

1 Др Славица Солујић-Сукдолак, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Хемија природних производа и Биохемија; 

2 Др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду, 
ужа научна област: Биохемија; 

3 Др Јелена Драгишић-Максимовић, научни сарадник Института за 
мултидисциплинарне науке у Београду, ужа научна област: Биохемија 
биљака. 
                                                       XIII 
 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 77/3 од 04.02.2011. године 

заведено под бројем 01-15/35 од 11.02.2011. године, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 
                                                            О д л у к у 

 
       XIII-1. Одобрава се јавна одбрана магистарске тезе под насловом "Веза 
између фрактала типа Л-система и итеративних афиних трансформација" кандидата 



Марије Рафајловић-Стојковић, са Института за математику и информатику.                                             
. 

Истовремено се овлашћује декан Факултета, проф. др Драгослав Никезић, да 
накнадно одреди тачан термин и место одбране магистарске тезе из става 1 ове 
одлуке. 

                                                         XIV 
 
На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 72/3  од 04.02.2011. године 

као и захтева Института за хемију бр. 03-1200/9 од 29.12.2010. године,  Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XIV-1. Одобрава се одбрана специјалистичког рада под насловом 

"Изоловање смеше хиперицина и псеудохиперицина из биљке Hypericum 
perforatum L." кандидата Eмилије Косовац. 

       Овлашћује се  декан, проф. др Драгослав Никезић,  да накнадно одреди 
термин и место одбране специјалистичког рада из става 1 ове одлуке. 

 
  
                                                        XV 
 

 На основу захтева Института за физику бр. 02-110/2 од 10.02.2011. године и 
члана 156 Статута Факултета, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

  XV-1. Поверава се одржавање наставе из предмета Web програмирање, у 
школској 2010/11. години, проф. др Владимиру Цвјетковићу, редовном 
професору на Институту за физику Факултета, који похађају студенти 4. године 
физике са смера наставник физике и информатике. 

 
                                                         XVI 
 
У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 50 минута. 
 
 

      З А П И С НИ Ч А Р                                                                       ДЕКАН  
      Далиборка Јовановић 

                                                                                            Проф. др. Драгослав Никезић 
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