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З А П И С Н И К 
 

са   XVI  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 26.06.2013. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 26 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, др Ненад Вуковић, мр Слађана Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. 
др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милан Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, 
проф.др Светлана Марковић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, 
проф. др Љиљана Павловић, проф. др Владимир Пејчев, проф.др Зорица Петровић, проф. 
др Бранислав Поповић, др Мирко Радуловић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др 
Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф.др Снежана Станић, проф.др 
Слободан Сукдолак, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др 
Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Растко Вукићевић, доц. др Милош Ивановић, проф. др Александар 
Остојић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев и др Олгица Стефановић 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 физику доц. др Милан Ковачевић, 
управник института за биологију и екологију проф. др Снежана Симић, секретар 
Факултета Небојша Ђусић, дипл. правник 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 за избор наставника у звање редовни професор у 

Институту за хемију. 
3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту за 

биологију и екологију.  
4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 
5. Доношење одлуке о избору асистената у Институту за физику. 
6. Покретање поступака за избор два сарадника у звање асистента у Институту за 

математику и информатику.  



7. Покретање поступка за избор у научно звање истраживач-сарадник у Институту за 
биологију и екологију. 

8. Разматрање извештаја комисија за оцену и одбрану докторских дисертација  у 
Институту за хемију и Институту за биологију и екологију.  

9. Одређивање чланова комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 
Институту за физику. 

10. Одређивање чланова комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

11. Доношење одлуке у вези  продужења рока за завршетак студија. 
12. Захтеви наставника и сарадника. 
13. Давање сагласности за рад на другој високошколској установи. 
14. Разно. 

 
 

I 
  

Записник     под   бројем  420   са   XV  седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 12.06.2013. године, једногласно је усвојен. 

 
 

II 
 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Срећко Трифуновић, редовни професор  Природно-математичког  факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Мирослав 
Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Хемија; др Дејан Полети, редовни професор Технолошко-
металуршког  факултета  Универзитета у  Београду, ужа научна област Неорганска хемија, 
као и сагласности Института за хемију бр. 03-460/1 од 24.06.2013.године, а по конкурсу 
расписаном дана 05.06.2013. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
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 Зорана Матовића, ванредног професора у звање 
редовни професор за ужу научну област Неорганска хемија, у Институту за хемију 
Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у 
циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 
 
 
 
 



III 
 

 
На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута 

Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни  професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др 
Снежана Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др Марина Стаменковић-Радак, 
ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: 
Генетика и еволуција, као и сагласности Института за биологију и екологију бр. 04-460/12 
од 24.06.2013.године, а по конкурсу расписаном дана 17.04.2013. 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 др Дарка Грујичића, асистента, у звање доцент за ужу 
научну област Генетика и еволуција, у Институту за биологију и екологију Факултета и 
ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 

 
 

IV 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-460/5 од 
24.06.2013. године, а на основу члана 89, 90 и 161 Статута Факултета, Наставно-научно 
веће је једногласно донело следеће 

 
О д л у к е 

 
IV-1.  Предлаже се Декану Факултета,  као надлежном органу,  да донесе  одлуку  о  

објављивању конкурса за избор једног доцента за ужу научну област  Математичка 
анализа са применама у Институту за математику и информатику Факултета. 
 

IV-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном   
конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област  Математичка анализа са 
применама из става 1 ове одлуке, у следећем саставу: 
 

1. др Љиљана Петровић, редовни професор Економског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Статистика и математика; 

2. др Светлана Јанковић, редовни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Стохастичка анализа са применама; 

3. др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама; 



4. др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа са 
применама; 

5. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Методика, историја и филозофија 
математике. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

V 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 
математичког факултета у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-
математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 
физика; др Владе Урошевић, ванредни професор Факултета техничких наука у Чачку,   
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Примењене рачунарске науке и 
информатика; 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, извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 
29/39 од 17.06.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 
  

О д л у к у 
 
V-1. мр Владимир Марковић, истраживач-приправник, бира се у  звање асистент,  

за ужу научну област Радијациона физика у Институту за физику Факултета, на три 
године. 
 

 
 

На  основу члана 99  Статута  Факултета и  Извештаја стручне комисије Природно-  
математичког факултета у саставу: др Владимир Ристић, редовни професор Природно-
математичког  факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Атомска, 
молекулска и оптичка физика; др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког 
факултет Универзиетета у Београду, ужа научна област Физика атома и молекула; др Иван 
Живић, редовни професор Природно-математичког  факултета Универзиетета у 
Крагујевцу, ужа научна област Физика кондензоване материје, извештаја руководиоца 
техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 29/40 од 
17.06.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 
V-2. мр Јасна Стевановић, истраживач-приправник, бира се у  звање асистент,  за  

ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка физика у Институту за физику 
Факултета, на три године. 



 
 

VI 
 

На основу захтева  Института за математику и  информатику  бр. 05-460/4  од  
24.06.2013. године, као и члана 96 и 97 Статута Факултета, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следеће 

 
О д л у к е    

 
VI-1. Предлаже  се  Декану  Факултета,  као  надлежном  органу,  да  донесе одлуку  

о   објављивању  конкурса  за  избор  једног  сарадника  у  звање  асистент  за  ужу  научну 
област Геометрија у Институту за математику и информатику Факултета. 
 

VI-2.Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу  
за избор једног асистента за ужу научну област  Геометрија у Инстититу за математику и 
информатику Факултета из става 1 ове одлуке, у следећем саставу: 

 
1. др Мирослава Петровић-Торгашев, редовни професор Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија; 
2. др Зоран Ракић, редовни професор Математичког факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Геометрија; 
3. др Емилија Нешовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 

у Крагујевцу, ужа научна област: Геометрија.    
 
 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-460/6  од  
24.06.2013. године, као и члана 96 и 97 Статута Факултета Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следеће 

 
О д л у к е    

 
VI-3. Предлаже се  Декану Факултета,  као  надлежном органу,  да донесе  одлуку о  

објављивању   конкурса  за избор једног сарадника у звање асистент, са 50% радног 
времена,  за ужу научну област Рачунарске комуникације у Институту за математику и 
информатику Факултета. 
 

VI-4.  Утврђује   се  предлог  комисије   за   припрему   Извештаја   по    расписаном  
конкурсу за избор једног асистента са 50% радног времена, за ужу научну област  
Рачунарске комуникације у Институту за математику и информатику Факултета из става 1 
ове одлуке, у следећем саставу: 

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

Пазару, научна област: Математика 



2. др Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Програмирање 

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

 
 

 
 

VII 
 

На захтев Института за биологију бр. 04-460/9 од 24.06.2013.године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VII-1. Покреће се поступак за избор Данијеле Цветковић, дипломираног биолога, 

истраживача приправника, у 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 Данијеле Цветковић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

 
1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и молекуларна 
биологија; 

2. др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и човека и 
молекуларна биологија; 

3. др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“, Универзитета у Београду, научна област 
Биологија, ужа научна област Молекуларна биологија. 

 
 

VIII 
 

На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-460/2 од 21.06.2013. године 
у саставу: др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија (ментор); др Биљана В. 
Петровић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Владимир Павловић, редовни 
професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Органска 
хемија, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
 



 
О д л у к у 

 
VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом "Кинетика и 
механизам фенилселеноетерификације (Z)- и (Е)- хекс-4-ен-1-ола"  кандидата Вере Дивац. 

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. 

 
 

 
На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Института за 

биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-460/11 од 
24.06.2013. године у саставу: др Драгана Mуратспахић, ванредни професор  Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији, ужа научна област 
Морфологија, систематика и филогенија биљака  (ментор); др Аца Марковић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији,ужа 
научна област: Екологија и географија биљака и Заштита животне средине;  др Весна 
Станков-Јовановић, ванредни  професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Нишу, ужа научна област Аналитичка хемија, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом "Сукцесије биљних 
заједница на пожариштима планине Видлич" кандидата мр Марије Марковић. 

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. 

 
 

IX 
 

На захтев Института за физику бр. 02-460/17 од 26.06.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 



 
О д л у к у 

 
IX-1. Утврђује се предлог комисије за оцену и одбрану докторске дисертације под 

називом "Примена детектора CR-39 у детекцији и дозиметрији неутрона"  кандидата Биљане 
Миленковић, у следећем саставу: 
 

1. др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика, ментор; 

2. др Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, виши научни сарадник Института за нуклеарнe науке 
„Винча“, ужа научна област: Нуклеарна техника; 

3. др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона физика. 

 
X 
 

 На захтев Института за биологију и екологију бр. 04-460/8 од 24.06.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-1. Утврђује се предлог комисије за оцену научне заснованости теме докторске 

дисертације под називом "Ефекат флавоноида изолованих из прополиса на 
митохондријски-зависан апоптотски сигнални пут у ћелијским линијама канцера колона и 
дојки" и подобности кандидата Јоване Жижић, дипломираног молекуларног биолога и 
физиолога, у следећем саставу: 
 

1. др Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна 
биологија, ментор; 

2. др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека 
и молекуларна биологија; 

3. др Слободан Сукдолак, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 

4. др Предраг Ђурђевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Интерна медицина; 

5. др Светлана Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област 
Биологија, ужа научна област Молекуларна биологија. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу, на даљи поступак. 

 
 
 



XI 
 

На предлог колегијума Факултета бр. 01-460/16  од 25.06.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Преиначава се одлука Наставно-научног већа Факултета бр.  420/XIII-1 од  

12.06.2013. године тако да гласи:  
„Одобрава се студентима свих нивоа студија продужење рока за завршавање 

студија максимално до три године. 
 Продужење рока из става 1 ове одлуке одобрава се одлуком Декана Факултета, а по 
подношењу захтева од стране заинтересованог студента“ 

 
 

            XII 
 

 
На захтев Дарка Ашанина бр. 03-460/14 од 25.06.2013. године ,Наставно-научно 

веће једногласно је донело следећу одлуку 

              О д л у к у 

 XII-1. Одобрава се продужење рока за израду и одбрану докторске дсертације под 
насловом "Синтеза и карактеризација мононуклеарних и динуклеарних комплекса платине 
(II)  и испитивање њихових реакција са пептидима " кандидату Дарку Ашанину и то у 
трајању од једне године. 

              XIII 

На   захтев  Факултета за машинство и грађевинарство  у Краљеву Универзитета  у  
Крагујевцу   бр. 01-460/15 од 25.06.2013. године,   а  на  основу   члана 75.  Закона о 
високом образовању  и  члана   156 Статута Факултета Наставно-научно веће једногласно 
је донело следећу одлуку    
 

О д л у к у 
 

XIII-2. Даје се сагласност др Мирјани Павловић, доценту Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за рад у допунском радном односу до 1/3 пуног радног времена на 
Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу, за 
извођење наставе и вежби из предмета Математика 1 (у првом семестру, 3 часа предавања 
недељно) и Математика 2  (у другом семестру, 3 часа предавања недељно) на основним 
академским студијама Грађевинско инжењерство у школској 2013/14. години. 

 
     XIV 
У оквиру тачке разно није било никакве дискусије.  



 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 28  минута. 
 
З А П И С Н И Ч А Р        Д Е К А Н 
 
  Далиборка Јовановић               Проф. др Драгослав Никезић 

 
 
 
 
 
 
 


