
 
 
.Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 890 
06. 11. 2013. године 
К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

са   XXII  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 06.11.2013. године, са почетком у 12 часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 25 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко Вукићевић, 
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Ненад Вуковић, мр Слађана Димитријевић, проф. др 
Мирољуб Дугић, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић,доц. др Милан 
Јоксовић, проф.др Драгица Кнежевић, доц. др Драгана Крстић, проф.др Светлана 
Марковић,проф. др Драгослав Никезић, проф. др Љиљана Павловић,проф. др Мирослава 
Петровић-Торгашев,  проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић проф. др 
Светислав Савовић, проф.др Снежана Станић, др Олгица Стефановић, доц. др Бобан 
Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко 
Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Бранка Огњановић и проф.др Слободан Сукдолак  дошли су на седницу 
са малим закашњењем 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 Снежана Симић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић,  секретар Факултета Небојша Ђусић, дипл. 
правник и Далиборка Јовановић, економиста. 

Седницом Наставно-научног већа председавао је Декан факултета,  проф.др 
Драгослав Никезић. 

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање предлога одлуке о избору  наставника у звање доцент  у Институту за 

математику и информатику. 
3. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту за 

хемију. 
4. Утврђивање предлога  комисије  за избор наставника у звање доцент за ужу научну 

област Биохемија у Институту за хемију. 
5. Покретање поступака за избор наставника у звање доцент у Институту за физику, 

Институту за биологију и екологију и Институту за хемију. 



 
6. Разматрање извештаја комисија о испуњености услова за избор научних сарадника 

за научну област Хемија. 
7. Доношење одлуке о избору асистената у Институту за математику и информатику 
8. Покретање поступка за избор сарадника у звање асистента са 60% пуног радног 

времена у Институту за математику и информатику. 
9. Доношење одлузке о избору сарадника у истраживачко звање истраживач-сарадник 

за научну област Хемија у Институту за хемију. 
10. Разматрање извештаја Комисије о  избору  у звање истраживач сарадник за научну 

област Биологија у Институту за биологију и екологију.  
11. Покретање поступка за избор у сарадничко звање истраживач-сарадник у 

Институту за хемију. 
12. Покретање поступка за избор сарадника у настави  са 30% пуног радног времена у 

Институту за математику и информатику. 
13. Утврђивање одлука о прихватању извештаја Комисија за оцену  урађених 

докторских дисертација у Институту за биологију и екологију. 
14. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за хемију.    
15. Разматрање извештаја комисија за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости  теме докторских дисертација у Институту за биологију и екологију,  
Институту за хемију и Институту за физику. 

16. Утврђивање предлога комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију.   

17. Доношење одлука о прихватању извештаја комисија за оцену и одбрану   
специјалистичких радова у Институту за биологију и екологију и Институту за 
хемију.  

18. Разно. 
 

I 
 

Записник     под   бројем  800   са   XXI седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 16.10.2013. године, једногласно је усвојен. 
 
 

II 
 
На основу члана  93 и 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр.05-670/14 од 30.08.2013. године, у саставу: др 
Љиљана Петровић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област Статистика и математика; др Светлана Јанковић, редовни професор  
Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Стохастичка 
анализа са применама; др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са 
применама; др Марија Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; др 
Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 



у Крагујевцу, ужа научна област Методика, историја и филозофија математике,  као и 
дописа Универзитета бр. 01-15/205 од 17. 10.2013. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Слађана Димитријевић, асистент, 

изабере у звање доцент за ужу научну област Математичка анализа са применама 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. 
 

 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 Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија;  др Тибор Сабо, 
редовни професор Хемијског факултета Универзитета  Београду, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Зоран Матовић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Неорганска хемија, као и 
сагласности Института за хемију бр. 03-890/7 од 24.10.2013.године, а по конкурсу 
расписаном дана 25.09.2013. године у листу "Послови", 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 Верице  Јевтић, асистента, у звање доцент 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. 
 

 
 

На основу члана 129 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 Статута  
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
у саставу: др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија; др Милена Јеликић-
Станков, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област Аналитичка хемија; др Зорка Станић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија,  као и 
сагласности Института за хемију бр. 03-890/13 од 25.10.2013.године, а по конкурсу 
расписаном дана 25.09.2013. године у листу "Послови", 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 Љубинке  Јоксовић, доцента, у звање доцент за ужу 
научну област  Аналитичка хемија у Институту за хемију Факултета и ставља на увид 
јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 

IV 
У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 

др Љиљана Павловић,проф.др Зоран Матовић, проф.др Светлана Марковић и проф. др 
Слободан Сукдолак. Након ове дискусије а, на основу захтева Института за хемију бр. 03-
890/11 од 25.10.2013. године, Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-1.  Утврђује  се   предлог комисије  за  припрему извештаја  по  расписаном  

конкурсу  за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Биохемија у 
Институту за хемију Факултета у следећем саставу: 
 

1. др Неда Мимица-Ђукић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Новом Саду, ужа научна област Биохемија; 

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

3. др Михаило Спасић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Биохемија; 

4. др Данијела Костић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Нишу, ужа научна област: Органска хемија са биохемијом;  

5. др Марина Митровић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у  
Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија. 

 
 

V 
У оквиру ове тачке поведена је нешто шира дискусија у којој су учествовали: проф. 

др Срећко Трифуновић, доц. Др Милан Ковачевић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 
Снежана Симић, доц. Др Милан Јоксовић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Растко 
Вукићевић, проф. др Зоран Матовић и  проф. др Љиљана Чомић. 

 
На основу захтева Института за физику бр. 02-890/9 од 24.10.2013. године,  

Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 
V-1.  Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  



објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 
Електродинамика, физика плазме и астрофизика. 

 
 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-890/17 од 31.10.2013. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-2.  Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 
Микробиологија. 

 
 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-890/17 од 31.10.2013. 

године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 
V-3.  Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 
Алгологија и микологија. 

 
 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-10/53 од 12.04.2013. године,  
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-4.  Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 
Биохемија. 
 

На основу захтева Института за хемију бр. 03-890/25 од 05.11.2013. године,  
Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
V-5.  Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  

објављивању конкурса за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област 
Настава хемије. 
 
          



 
 
 

   VI 
 
 

На  основу  члана  102 и 103 Статута Факултета и  Извештаја  стручне  комисије 

Природно-математичког факултета  бр. 03-890/2 од  24.10.2013. године у саставу:  др 
Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу ужа научна област Органска хемија; др Растко Вукићевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Органска хемија; 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 
 

VI-1.  Прихвата  се  Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу  са  предлогом  за избор др Марине  Рвовић,  истраживача сарадника, у 
научно звање научни сарадник,  за  научну област Хемија у Институту за хемију 
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. 03-890/3 од  24.10.2013. године у саставу:  др 
Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу ужа научна област Органска хемија; др Растко Вукићевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Органска хемија; 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 
 

VI-2.  Прихвата  се  Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета 
у Крагујевцу  са  предлогом  за избор др Вере Дивац,  асистента, у научно звање научни 
сарадник,  за  научну област Хемија у Институту за хемију 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. 03-890/4 од  24.10.2013. године у саставу:  др 
Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу ужа научна област Органска хемија; др Растко Вукићевић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Органска хемија; др  Зоран Марковић, ванредни професор Државног универзитета у 
Новом Пазару, ужа научна област Хемија и технологија, 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 др Владимира  Петровића,  асистента, у научно 
звање научни сарадник,  за  научну област Хемија у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу и доставља техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

 
VII 

 
На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 

математичког факултета 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, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Математичка анализа са применама, као и извештаја руководиоца техничко-
информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр.29/56 од 04. 11.2013. 
године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 
  

О д л у к у 
 
VII-1 . Александар Миленковић, мастер математичар, бира се у  звање асистент, у 

Институтуту за математику и информатику  за  ужу  научну област Методика, историја и 
филозофија математике, на три године. 
 

 
 
 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно- 
математичког факултета 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, као и извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад бр. 



29/55 од 04.11.2013. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 
 

О д л у к у 
 

VII-2. Ђорђе Недић, истраживач-приправник, бира се у звање асистент, у 
Институту за математику и информатику за ужу научну област  Програмирање са 50% 
радног времена, на три године. 
 
 

VIII 
 

 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Слободан Сукдолак и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусије а, на основу 
захтева Института за математику и информатику бр. 05-890/15 од 28.10.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII -1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о  
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента са 60% пуног радног 
времена за ужу област Програмирање. 

VIII -2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистент са 60 % радног времена за ужу 
научну област Програмирање 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. 
 
 
 
 

IX 
 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Славица Солујић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др 
Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област Биохемија; др Мирјана Михаиловић, научни саветник Института 
„Синиша Станковић“ у Београду,  научна област Молекуларна биологија, извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, 



бр. 29/54 од 04. 11.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 
 

О д л у к у 
 

IX-1. Невена Станковић, истраживач-приправник,  бира се у  истраживачко звање 
истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију Факултета на три 
године. 
 

 

На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у саставу: др Славица Солујић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др 
Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област Биохемија; др Радмила Глишић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биологија ћелије и ткива, 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни 
рад, бр.29/53 од 04.11.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

IX-2. Јелена Катанић, истраживач-приправник,  бира се у  истраживачко звање 
истраживач-сарадник, за научну област Хемија, у Институту за хемију Факултета на три 
године. 

 
 

X 
 
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. 04-890/21 од 31.10.2013. године у саставу: др 
Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија  и заштита животне средине; 
др Снежана Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија  и заштита животне средине; 
др Момир Пауновић, виши научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ у Београду, научна област Биологија, као и сагласности Института 
за биологију и екологију  бр. 04-890/21 од 31.10.2013.године,  Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у  



Крагујевцу са предлогом за избор Наташе  Радојковић, истраживача-приправника у 
истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Биологија и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у 
трајању од 30 дана. 
 
         XI 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-890/23 од 05.11.2013.године, Наставно-научно 
веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Покреће се поступак за избор Јоване Мушкиње, 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 Јоване Мушкиње у звање 
из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-математичког  факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Органска хемија, 

2. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу,  
      ужа научна област: Органска хемија, 
3    др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета у  
     Нишу, ужа научна област: Органска хемија.   

 
 

XII 
 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-890/16 од 

28.10.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадника у настави са 30% 
пуног радног времена за ужу област Програмирање. 

XII-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
једног сарадника у звање сарадника у настави са 30 % радног времена за ужу научну 
област Програмирање 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 Владимир Цвјетковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета   



у Крагујевцу, ужа научна област:Информатика у физици. 
 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-890/14 од 

28.10.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 

XII-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку о 
објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање сарадника у настави са 30% 
пуног радног времена за ужу област Информациони системи. 

XII-4. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор 
једног сарадника у звање сарадника у настави са 30 % радног времена за ужу научну 
област Информациони системи у следећем саставу: 
 

1. др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару научна област: Математика; 

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

у Крагујевцу, ужа научна област:Информациони системи. 
 

 
 

XIII 
 

На основу члана 51 и 156  Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  
Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у 
саставу: др Снежана Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција, ментор;  др Мирјана 
Михаиловић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 
у Београду, ужа научна област Молекуларна биологија;  др Славица Солујић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у пензији, ужа 
научна област Биохемија, као и дописа Универзитата бр 01-15/211 од 31.10.2013.године,  
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Ефекат метанолског 
екстракта биљке  Cotinus coggygria Scop. на функцију генетичког материјала различитих 
експерименталних модел организама“   кандидата Сање Матић, дипломираног биолога-
еколога и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било 
никаквих примедби. 



Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 
став 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 
 
 
 

 

На основу члана 51 и 156  Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  
Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у 
саставу: др Владица Симић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине ментор; др Дубравка Черба, доцент Завода за екологију вода, Депармана 
за биологију  Универзитета „Јосип Јурај Строссмајер“ у Осијеку, Република Хрватска,  
ужа научна област Општа биологија и екологија; др Момир Пауновић, виши научни 
сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у 
Београду,  научна област Биологија, ужа научна област  Хидроекологија као и дописа 
Универзитата бр. 01-15/213. Од 05.11. 2013. године,  Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Ларве фамилије Chironomidae 
(Diptera, Insecta) слива Јужне Мораве и њихова примена у процени еколошког статуса 
текућих водених екосистема“ кандидата Ђурађа Милошевића, дипломираног биолога и 
констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није било никаквих 
примедби. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању и члана 48 
став 7 Статута Универзитета, доставити Универзитету у Крагујевцу у циљу добијања 
сагласности. 

 
 

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

хемију  Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр.03-890/1 од 24. 10.2013. 
године у саставу: др Иван Гутман, професор емеритус Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Драган Амић, редовити 
професор у трајном знанствено-наставном звању Пољопривредног факултета 
Свеучилишта Josipa Jurja Strossmayera у Осијеку, Знанствена грана Органска кемија; др 
Светлана Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета  Универзитета 
у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија;  др Зоран Марковић, ванредни професор 
Департмана  за хемијско-технолошке науке Државног Универзитета у Новом Пазару, ужа 
научна област  Хемија (ментор); др Јасмина Димитрић-Марковић, ванредни професор 
Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна област  Физичка 



хемија – спектрохемија, као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом „Механизми 
антиоксидативног деловања бајкалеина“  кандидата Дејана Миленковића, 
дипломираног хемичара .  

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. 

 
 

XV 
 
На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију  бр. 04-

890/19 од 31.10.2013. године у саставу: др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Биохемија; др Јелица Стојановић, 
ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Биохемија; др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета 
медицинских наука Универзитата у крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска анализа., 
као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Биохемијске карактеристике 
изабраних врста гљива у функцији биодеградације детерџента“ за израду докторске 
дисертације кандидату мр Виолети Јаковљевић.  

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Јелица Стојановић. 

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези  
са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију  бр. 04-
890/18  од  31.10.2013. године у саставу: др Владимир Б. Јуришић,  редовни професор 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Патолошка 
физиологија и научни саветник, ужа научна област Онкологија; др Соња Павловић, 



научни саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Универзитета у Београду,  ужа научна област Молекуларна  биологија; др Бранка 
Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; 
др Наташа Ђорђевић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област: Фармакологија и токсикологија; др Радмила Глишић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Биологија ћелије и ткива., као и сагласности Института за биологију и екологију 
Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

XV-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Варијанте гена за рецептор 
епидермалног фактора раста код пацијената  оболелих од немикроћелијског тумора плућа“   
за израду докторске дисертације кандидату Јасмини Обрадовић, дипломираном биологу.  

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Владимир  Јуришић.  

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези  
са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

 
 

 
На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију  бр. 03-890/5 од 

24.10.2013. године у саставу др Срећко Р. Трифуновић,  редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија; др Тибор Ј. Сабо, редовни професор Хемијског факултета  Универзитета у 
Београду,  ужа научна област: Неорганска хемија; др Зоран Матовић, редовни професор  
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија; др Гордана Радић, доцент Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Хемија; др Марија Миловановић, доцент 
Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Микробиологија и имунологија, као и сагласности Института за хемију Факултета, 
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XV-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Синтеза, карактерисање и 
потенцијална биолошка активност комплекса платина(IV) и паладијум(II) јона са 
дериватима етилендиамин-N,N´-ди-(S,S)-(2,2´-дибензил)ацетато лиганда“  за израду 
докторске дисертације кандидату мр Дејани  Димитријевић.  

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



Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези  
са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

 
На  основу  Извештаја стручне комисије  Института за  хемију  бр. 03-890/6  од  

24.10.2013. године у саставу др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија; др Милош Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др Живослав Тешић, 
редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Аналитичка хемија; др Биљана Петровић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија, као и 
сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
XV-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  

у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Кинетика и механизам 
супституционих реакција комплекса паладијума(II) и рутенијума(II)“  за израду докторске 
дисертације кандидату Александру Мијатовићу, истраживачу-сараднику.  

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Живадин Бугарчић.  

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези  
са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 

  
 
 
 
На основу Извештаја стручне комисије Института за физику  бр. 02-890/10 од  

24.10.2013. године у саставу др Дејан Пантелић, научни саветник Института за физику у 
Београду, ужа научна област Оптика; др Светислав Савовић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Субатомска 
физика; др Милан Ковачевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика; др Бранко Дрљача, 
доцент Природно-математичког факултета у Косовској Митровици, ужа научна област 
Теоријска физика,  као и сагласности Института за физику Факултета, Наставно-научно 
веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XV-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Испитивање преносних 
карактеристика вишемодних оптичких влакана са W индексом преламања“ за израду 
докторске дисертације кандидату Ани Симовић, истраживачу-сараднику.  



Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Светислав Савовић .  

Ову одлуку, сходно одредбама члана 30 Закона о високом образовању, а у вези  
са чланом 46 став 6 Статута Универзитета, доставити Универзитету у  Крагујевцу у циљу 
добијања сагласности. 
 

XVI 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.04-890/20  од 31.10.2013. 
године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVI -1. Утврђује се предлог  чланова комисије за оцену подобности кандидата 
Светлане Степановић, дипломираног биолога-еколога, и научне заснованости теме за 
израду докторске дисертације под  називом: „Генетичка диференцијација врста рода 
Ceutorhynchus (Curculionidae)  према биљкама хранитељкама фамилије Brassicaceae“ у 
следећем саставу: 

 
1. др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београдуу, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња; 
2. др Иво Тошевски, виши научни сарадник Института за заштиту биља и животну 

средину у Београду, ужа научна област: Ентомологија; 
3. др Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 
XVII 

 
На основу члана 51 и 156  Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  

Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у 
саставу:  др Владица Симић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија  и заштита 
животне средине; др Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија  и 
заштита животне средине; др Горан Марковић, доцент Агрономског факултета у Чачку, 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Биологија-Ихтиологија, као и дописа техничко-
информатичке службе Факултета бр.29/51  од 04. 11.2013. године,  Наставно-научно веће 
је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

XVII-1. Одобрава се одбрана специјалистичког рада под насловом: „Модел за 
еколошку категоризацију риболовних  вода  и његова улога у заштити и  одрживом 
коришћењу рибљег фонда“  кандидата Горана  Илића, дипломираног биолога. 



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

 
 

 
На основу члана 51 и 156  Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  

Института за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу:  др Зорка 
Станић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,    ужа 
научна област: Аналитичка хемија, (ментор); др Радмила Џудовић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Аналитичка хемија; др Марија Вукашиновић, научни сарадник Ветеринарског 
специјалистичког института “Краљево” у Краљеву, ужа научна област Биотехника-
зоотехника., као и дописа техничко-информатичке службе Факултета бр.29/52  од 
04.11.2013. године,  Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVII-2. Одобрава се одбрана специјалистичког рада под насловом:  
„Потенциометријско одређивање слабих киселина у  N,N´-диметилформамиду и пиридину 
применом пирита као електрохемијског сензора“ кандидата Цвијете Мрдак, 
дипломираног хемичара. 

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

 
 

XVIII 
  
 На основу захтева колегијума Природно-математичког факултета бр.01-10/198 од 
04.11.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
  
 XVIII-1. Одобрава се безусловни упис свих студената у другу годину мастер 
академских студија математике и мастер академских студија информатике школске 
2013/2014. године. 
 
      XIX 
 
 У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 13  часова и 06   минута. 
 
 
З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  
 
  Далиборка Јовановић                    Проф. др Драгослав Никезић 



 
 
 


