
Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 80 

30. 01. 2013. године 
 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са VII  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета 
у текућем мандатном периоду, одржане дана 30.12.2013. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета присуствовало је 25 чланова 
већа и то: проф. др Дејан Бојовић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, мр Слађана 
Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Радосав Ђорђевић, 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 Александар Остојић, проф. др Владимир Пејчев, 
проф.др Зорица Петровић, др Мирко Радуловић, проф. др Бранислав Ранковић, 
проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Станић, др Олгица Стефановић, 
проф. др Слободан Сукдолак, проф. др Јелица Стојановић, проф. др Марина 
Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић  и проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Љиљана Павловић, проф. др Мирослава Петровић-Торгашев и 
проф. др Владимир Ристић дошли су на седницу са малим закашњењем тако да је 
укупан број присутних чланова већа био 28.  

Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи:  управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
управник Института за хемију проф. др Зоран Матовић, управник Института за 
биологију и екологију проф. др Аца Марковић, секретар Факултета Небојша 
Ђусић, дипл. прав. и Далиборка Јовановић, економиста. 

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

Чланови Наставно-научног већа су једногласно  усвојили следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Утврђивање два предлога одлуке о избору наставника у звање ванредни 

професор. 
3.  Утврђивање седам предлога одлуке о избору наставника у звање доцента. 
4. Покретање поступка за избор једног доцента за ужу научну област Атомска, 

молекуларна и оптичка физика. 
5. Разматрање извештаја Комисије за избор једног сарадника у звање асистента 

за ужу научну област Органска хемија. 



6. Покретање поступка за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
научну област Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 

7. Утврђивање три предлога за избор у звање  научни сарадник за научну 
област Хемија 

8. Доношење одлуке о избору у звање истраживач-сарадник за научну област 
Биологија.  

9. Покретање поступка за избор у звање истраживач-сарадник за научне 
области Информатика и Физика. 

10. Разматрање извештаја о избору у звање истраживач-приправник за научну 
област Хемија. 

11. Покретање поступка за избор у звање истраживач приправник за научне 
области Математика, Информатика и Биологија. 

12. Утврђивање одлуке о прихватању  извештаја Комисије за оцену урађене 
докторске дисертације.  

13. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације. 
14. Одређивање Комисије за преглед, оцену и одбрану докторкe дисертацијe у 

Институту за математику и информатику. 
15. Извештај Комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости 

теме докторске дисертацијеу Институту за биологију и екологију. 
16. Одређивање Комисије за оцену подобности кандидата и научне 

заснованости теме  докторских дисертацијa у Институту за хемију и 
Институту за математику и информатику. 

17. Поверавање наставе на основним струковним студијама екологије. 
18. Промена чланова Редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics 
19. Избор чланова Комисије за обезбеђење квалитета Природно-математичког 

фалултета. 
20. Захтеви. 
21. Разно. 

 
   I 

 
Записник под бројем 860 са V седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 26.12.2012. године, једногласно је усвојен. 
 

   II 
  На основу члана 93 и 156 Статута Факултета, дописа Универзитета у 

Крагујевцу бр. 725/3 од 15.01.2013. године и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Градимир В. Миловановић, 
редовни професор Математичког института САНУ у Београду,  уже научне области 
Нумеричка анализа и Теорија апроксимација; др Дејан Р. Бојовић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа 
научна област Математичка анализа са применама;  др Александар С. Цветковић, 
ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна 



област: Математика и рачунарство, Наставно-научно веће једногласно је донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
II-1. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Марија Станић, доцент, 

изабере у звање ванредног професора за ужу научну област: Математичка 
анализа са применама у Институту за математику и информатику Прирoдно-
математичког факултета у Крагујевцу, на пет година. 

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

 
 
  На основу члана 93 и 156 Статута Факултета, дописа Универзитета у 

Крагујевцу бр. 768/3 од 28.01.2013. године и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић,  редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару научна област Математика;  др 
Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института САНУ, уже научне 
области Математичка логика и Историја математике;  др Милана Егерић,  редовни 
професор Педагошког факултета у Јагодини, ужа научна област Методика наставе 
математике, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
II-2. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Бранислав Поповић, 

ванредни професор, изабере у звање ванредног професора за ужу научну област: 
Методика, историја и филозофија математике у Институту за математику и 
информатику Прирoдно-математичког факултета у Крагујевцу, на пет година. 

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

 
     III 

 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Валериј Бочварски, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Атомска, молекуларна и оптичка физика; др Владимир Пејчев, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Атомска, молекуларна и оптичка физика; др Братислав 
Маринковић, научни саветник Института за физику у Земуну, ужа научна област 
Атомска, молекуларна и оптичка физика  као и сагласности Института за физику 
бр. 02-840/7 од 28.11.2012. године, дописа Универзитета бр.726/6 од 15.01.2013. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
 
 



 
                                                       О д л у к у 
 
III-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Виолета Петровић, доцент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна и оптичка 
физика у Институту за физику, на пет година. 

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

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Мирослав Петровић, редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Aлгебра и 
логика; др Мирко Леповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Алгебра и логика; др Радосав 
Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, као и сагласности Института за 
математику и информатику бр. 05-840/15 од 30.11.2012. године, дописа 
Универзитета бр.724/4 од 15.01.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 
 

                                                       О д л у к у 
 
III-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Бојана Боровићанин, доцент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Алгебра и логика 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. 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Смиљка Шимић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа 
научна област Зоологија;  др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика 
и филогенија животиња; др Љубиша Станисављевић, ванредни професор 
Биолошког факултета Универтитета у Београду, ужа научна област Морфологија, 
систематика и филогенија животиња;  др Александар Остојић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине као и сагласности Института 
за биологију и екологију бр. 04-840/19 од 03.12.2012. године, дописа Универзитета 
бр.727/4 од 15.01.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
 
 
 
 
 



                                                       О д л у к у 
 
III-3.  Утврђује се предлог одлуке да се др Бела Блесић, доцент, изабере у 

звање доцента за ужу научну област Зоологија у Институту за биологију и 
екологију, на пет година. 

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

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Марина Топузовић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Ружица Игић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета  у Новом  
Саду,  ужа научна област Ботаника; др Аца Марковић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности Института 
за биологију и екологију бр. 04-860/18 од 20.12.2012. године, дописа Универзитета 
бр.766/4 од 28.01.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
 
 

                                                       О д л у к у 
 
III-4.  Утврђује се предлог одлуке да се др Горица Ђелић, доцент, изабере у 

звање доцента за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија 
биљака у Институту за биологију и екологију, на пет година. 

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

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Драган Катарановски, редовни 
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 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, као и сагласности Института за биологију и екологију 
бр. 04-860/19 од 20.12.2012. године, дописа Универзитета бр.767/4 од 28.01.2013. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 
 
 
 



                                                       О д л у к у 
 
III-5.  Утврђује се предлог одлуке да се др Снежана Пешић, доцент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине у Институту за биологију и екологију, на пет година. 

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

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: Др Драгић Банковић,  редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару научна област Математика; Др 
Ненад Филиповић, редовни професор Факултета инжењерских наука Универзитета 
у Крагујевцу, научна област Примењена механика, Примењена информатика и  
Рачунарско инжењерство; Др Александар Цветковић, ванредни професор 
Машинског факултета у Београду,  научна област Математика и рачунарство, као и 
сагласности Института за математику и информатику бр. 05-860/12 од 19.12.2012. 
године, дописа Универзитета бр.764/3 од 28.01.2013. године, Наставно-научно веће 
је једногласно донело следећу 
 
 
 

                                                       О д л у к у 
 
III-6.  Утврђује се предлог одлуке да се др Бобан Стојановић, доцент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Програмирање 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. 
 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: Др Мирослав Петровић,  редовни 
професор Државног универзитета у Новом Пазару научна област Математика; Др 
Мирко Леповић, ванредни професор Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу Универзитета у Крагујевцу, научна област Алгебра и логика; Др Бојана 
Боровићанин, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,  научна област Алгебра и логика, као и 
сагласности Института за математику и информатику бр. 05-860/23 од 
24.12.2012.године, дописа Универзитета бр.763/4 од 28.01.2013. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
 

                                                       О д л у к у 
 
III-7.  Утврђује се предлог одлуке да се др Татјана Алексић, асистент, 

изабере у звање доцента за ужу научну област Алгебра и логика 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. 
 

IV 
 

На захтев Института за физику  бр. 02-80/4 од 24.01.2013. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 IV-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног наставника, у звање доцента за ужу 
научну област Атомска, молекуларна и оптичка физика. 
 
 

V 
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 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, 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 
 
  V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Владимира Петровића, 
истраживача-сарадника, у звање асистента за ужу научну област Органска хемија 
у Институту за хемију Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на  сајту 
Факултета. 

VI 
 

На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-80/19 од 29.01.2013. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
    

      О д л у к у 
 

VI-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 



VI-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија  у следећем саставу: 
  

1. др Бранка Огњановић, ванредни професор ПМФ-а  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња 

            и човека и молекуларна биологија;                         
      2.    др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а Универзитета  
             у Крагујевцу,ужа научна област: Физиологија животиња и човека и    
             молекуларна  биологија; 

3. др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка   
            истраживања “Синиша Станковић”  Универзитета у Београду 
            ужа научна област: Физиологија; 

             4.  др Наташа Ђорђевић, доцент Државног Универзитета у Новом     
            Пазару, ужа научна област: Биологија.  
 

              VII 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Растко Вукићевић, редовни 
професор Природно-матматичког факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Органска хемија, др Зоран Ратковић, доцент Природно-матматичког 
факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа  научна област: Органска хемија, др  
Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета у Нишу, 
научна област: Органска хемија и биохемија, дописа техничко-информатичке 
службе Факултета бр.29/10 од 28.01.2013. године, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
VII-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Иван Дамљановић, асистент, 

изабере у звање научни сарадник за  научну област Хемија у Институту за хемију, 
на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете и науке на даљи поступак. 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни 
професор Природно-матматичког факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија, др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор 
Природно-матматичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа  научна област: 
Неорганска хемија, др  Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског 
факултета у Београду, научна област: Неорганска хемија, др Снежана Рајковић, 
доцент Природно-матматичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија, дописа техничко-информатичке службе Факултета 
бр.29/12 од 28.01.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 



 
 
                                                   О д л у к у 
 
VII-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Марија Живковић, асистент, 

изабере у звање научни сарадник за  научну област Хемија у Институту за хемију, 
на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете и науке на даљи поступак. 
 

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Милош И. Ђуран, редовни 
професор Природно-матматичког факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија, др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор 
Природно-матматичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа  научна област: 
Неорганска хемија, др  Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског 
факултета у Београду, научна област: Неорганска хемија, др Снежана Рајковић, 
доцент Природно-матматичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија, дописа техничко-информатичке службе Факултета 
бр.29/11 од 28.01.2013. године, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу 
 

                                                   О д л у к у 
 
VII-3.  Утврђује се предлог одлуке да се др Биљана Глишић, истраживач-

сарадник, изабере у звање научни сарадник за  научну област Хемија у Институту 
за хемију, на пет година. 

Ову одлуку, заједно са комплетном изборном документацијим доставити 
надлежном Матичном одбору Министарства просвете и науке на даљи поступак. 
 
            VIII 
 
  На основу члана 99 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Јелица Стојановић, ванредни 
професор Природно-математичког факултетаУниверзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Биохемија; др Славица Солујић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија 
и Хемија природних производа; др  Лидија Израел-Живковић, доцент Медицинског 
факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: Хемија у медицини, 
извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и 
научни рад, бр.  29/13 од 28 .01.2013. године,  Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 

 
 
 
 



 
 
   О д л у к у 

 
 VIII-1. Виолета Јаковљевић, магистар биолошких наука, бира се у 

истраживачко звање истраживач-сарадник, за научну област Биологија, у 
Институту за биологију и екологију Факултета, на три године. 

 
      IX 

На захтев Института за математику и информатику, бр. 05-80/8 од 
25.01.2013. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 
 

       О д л у к у 
 

IX-1. Покреће се поступак за избор Ђорђа Недића, истраживача-
приправника  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за 
математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Програмирање. 
 

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

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

 
 

На захтев Института за физику, бр. 02-80/2 од 24.01.2013. године, Наставно-
научно веће, једногласно је донело следећу 
 
 

       О д л у к у 
 

IX-2. Покреће се поступак за избор Биљане Миленковић, истраживача-
сарадника  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за физику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Радијациона 
физика. 
 

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



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

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

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

4. др Владе Урошевић, ванредни професор Факултета техничких наука 
у Чачку, ужа научна област: Примењене рачунарске науке и 
информатика. 

 
На захтев Института за физику, бр. 02-80/3 од 24.01.2013. године, Наставно-

научно веће, једногласно је донело следећу 
 
 

       О д л у к у 
 

IX-3. Покреће се поступак за избор Владимира Марковића истраживача-
сарадника  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за физику 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Радијациона 
физика. 
 

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

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

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

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

4. др Владе Урошевић, ванредни професор Факултета техничких наука 
у Чачку, ужа научна област: Примењене рачунарске науке и 
информатика. 

X 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-80/13 од 28.01.2013. године у саставу: др 
Иван Гутман, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у   Крагујевцу,ужа научна област Физичка хемија, др Јелена Радић-Перић, редовни 
професор    Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду, ужа научна 
област Атомистика, др Славко Раденковић, доцент Природно-математичког  
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемијa, 
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 Марије Марковић, мастер 
хемичара у звање истраживач-приправник, 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. 

XI 
 

На захтев Института за математику и информатику бр. 05-80/5  од 
25.01.2013.  године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-1. Покреће се поступак за избор Александра Миленковићa, 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 Александра 
Миленковића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

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

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

3. др Марија Станић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у  Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама.. 

 
На захтев Института за математику и информатику бр. 05-80/6  од 

25.01.2013.  године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-2. Покреће се поступак за избор Богдана Пирковића, 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 Богдана 
Пирковића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

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

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

3. др Мирјана Павловић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа 
са применама. 
 

 
На захтев Института за математику и информатику бр. 05-80/7  од 

25.01.2013.  године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-3. Покреће се поступак за избор Милоша Павковића, дипломирани 
инжењер електротехнике у истраживачко звање истраживач-приправник у 
Институту за математику и информатику Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу, за научну област Рачунарске комуникације. 
 

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

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

 
На захтев Института за биологију и еколологију бр. 04-80/18  од 29.01.2013.  

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XI-4. Покреће се поступак за избор Филипа Вукајловћа, мастер 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 Филипа 
Вукајловића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

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

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

3. др Снежана Танасковић, доцент Агрономског факултета у Чачку 
                  ужа научна област: Заштита биља. 
 

XII 

На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу бр. 05-860/1 од 10.12.2012.године у саставу: др Градимир В. 
Миловановић, редовни професор Математичког института САНУ, дописни члан 
САНУ, ужа научна област Нумеричка анализа и Теорија апроксимација;  др 
Миодраг М. Спалевић, редовни професор Машинског факултета у Београду, 
научна област Математика и рачунарство; др Дејан Р. Бојовић, ванредни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама; др 
Марија П. Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка 
анализа са применама; др Мирослав С. Пранић, доцент ПМФ-а у Бања Луци, ужа 
научна област Математичка анализа и примене, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следећу 
  
                                                                О д л у к у 

 XII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом  " Оцене 
грешака квадратурних формула Гаусовог типа за аналитичке функције " 
кандидата Aлександра Пејчева 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. 

XIII 
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. 03-80/16 од 28.01.2013. године у саставу: 
др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија и Хемија природних 
производа, ментор, др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Биохемија, др Данијела Мишић, 
научни сарадник Института за биолошка истраживања  „Синиша Станковић“ 



Универзитета у Београду, ужа научна област: Физиологија биљака, др  Лидија 
Израел-Живковић, доцент Медицинског факултета  Универзитета у Београду, ужа 
научна област: Хемија у медицини, 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 за оцену и одбрану докторске дисертације под насловом  

" Секундарни метаболити биљака Gentiana asclepiadea L. и Gentiana 
cruciata L. са антибиотичком, антиоксидативном и хепатопротективном 
активношћу " кандидата  Владимира Михаиловића.  

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. 
 
      XIV 
 

На основу захтева Института за математику и информатику Факултета бр. 
05-80/10 од 25.01.2013.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
                                                                  О д л у к у 

 
XIV-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 

називом " Логике са интегралима и условним очекивањима " кандидата мр 
Владимира Ристића, у следећем саставу: 
  

1. др Миодраг Рашковић, научни саветник Математичког института 
САНУ у Београду, ужа научна област: Алгебра и логика 

2. др  Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и 
логика 

3. др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Алгебра и логика 

 
XV 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
бр. 04-80/20 од 29.01.2013. године у саставу: др Светлана Милошевић-Златановић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област: Зоологија, др Ана Ивановић, ванредни   професор Биолошког факултета 



Универзитета у Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и 
филогенија животиња, др Драган Гачић, ванредни професор Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Искоришћавање шума и ловство са 
заштитом ловне фауне, др  Вида Јојић, научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, научна област: Биологија, 
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 " 
Варијабилност главеног скелета срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе 
(Rupicapra rupicapra L.) на подручју Балканског полуострва " за израду 
докторске дисертације кандидату Милошу Благојевићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Светлана Милошевић-Златановић. 

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и 128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

 
      XVI 
 
 На основу захтева Института за хемију  бр. 03-80/11 од 28.01.2013. године, 
Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 

 
XVI-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 

" Синтеза и антитуморна активност комплекса палаадијума(II) са дериватима 
диамида оксалне и малонске киселине " и кандидата Емине Мркалић, за израду 
докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

1. др Зоран Д. Матовић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија    (ментор) 

2. др  Срећко Трифуновић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија 

3. др Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Фармацеутска хемија 

4. др сц. Гордана Богдановић, виши научни сарадник Института за 
онкологију Војводине, Сремска Каменица. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 



На основу захтева Института за хемију  бр. 03-80/12 од 28.01.2013. године, 
Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 

 
XVI-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 

" Синтеза, каарактеризација и испитивање механизма супституционих 
реакција рутенијум (II) комплекса " и кандидата Ане Рилак, за израду докторске 
дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија     (ментор) 

2. др  Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког 
факултета  

      Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија 
3. др Живослав Љ. Тешић, редовни професор Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија 
4. др Биљана Петровић, доцент   Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 
 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

 
На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-80/9 од 

25.01.2013. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 

 
XVI-3. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 

" Интерактивна мултимедија у настави математике " и кандидата мр Марине 
Миловановић, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 
следећем саставу: 
 

1. Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког 
факултета у Новом Саду 

             ужа научна област: Анализа и вероватноћа 
2. Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког 

факултета  
Универзитета у Крагујевцуужа научна област: Методика, историја и 
филозофија математике 

3.  Марија Станић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у  
Крагујевцу,ужа научна област: Математичка анализа са применама. 
 



 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 

 
 
           XVII 
   

На основу захтева студената основних струковних студија екологије, 
Продекана за наставу и научни рад проф. др Марине Топузовић  бр. 01-80/23 од 
30.01.2013. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 
XVII-1.  Поверава се одржавање  наставе мр Дариу Шимичевићу, 

наставнику струковних студија, из предмета   Туристичка географија у школској 
2012./2013. години. 

 
            XVIII 
 

На основу захтева главног уредника проф. др Мирославе Петровић-
Торгашев, редовног професора, бр. 05-80/24 од 30.01.2013. године, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
                                           О д л у к у 
 

XVIII-1. Одређују се за чланове редакције часописа "Kragujevac Journal of 
Mathematics" за период од 2013-2015. године следећи наставници и срадници: 

 
1.  Проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, Природно-математички    

факултет , Крагујевац ( Главни уредник ) 
2.  Проф. др Радосав Ђорђевић, Природно-математички факултет,    

Крагујевац (придружени уредник) 
3.  Проф. др Небојша Икодиновић, Математички факултет, Београд 
       ( придружени уредник) 
4.  Доц. др Марија Станић, Природно-математички факултет Крагујевац 
      ( придружени уредник) 
5. Проф. др Драгић Банковић, Природно-математички факултет, Крагујевац 
6. Проф. др Дејан Бојовић, Природно-математички факултет, Крагујевац 
7. Проф. др Richard A. Brualdi, Medison, Wiskonsin, USA 
8. Проф. др Bang-Yen Chen, Michigan State University, Michigan, USA 
9. Проф. др Ronald Cools, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium 
10. Проф. др Sever Dragomir, Victoria University, Australia 
11. Проф. др Владимир Драговић, Београд, Србија 
12. Проф. др Paul Embrechts, Zurich, Switzsrland 
13. Проф. др Иван Гутман, Природно-математички факултет, Крагујевац 
14. Проф. др Бошко Јовановић, Матеметички факултет, Београд 



15. Проф. др Sandi Klavzar, Ljubljana, Slovenija 
16. Проф. др Мирко Леповић, Природно-математички факултет, Крагујевац 
17. Проф. др Миодраг Матељевић, Београд, Србија 
18. Проф. др Градимир Миловановић, Универзитет Мегатренд, Београд 
19. Проф. др Sotirios Notaris, Athens University, Athens, Greece 
20. Проф. др Стеван Пилиповић, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад 
21. Проф. др Juan Rada, Medellin, Colombia 
22. Проф. др Стојан Раденовић, Машински факултет, Београд 
23. Проф. др Rothar Reichel, University of Kent, Ohio, USA 
24. Проф. др Миодраг Спалевић, Машински факултет, Београд 
25. Проф. др Костадин Тренчевски, Универзитет Ћирило и Методије, 

Скопље, Македонија 
26. Проф. др Бобан Величковић, Paris, France 
27. Проф. др Leopold Verstraelen, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 

Belgium 
XIX 

 
На основу предлога свих организационих јединица и Студентског 

Парламента Природно-математичког факултета Наставно-научно веће једногласно 
је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

XIX-2. Бира се Комисија за обезбеђење квалитета на Природно-
математичком факултету у Крагујевцу у следећем саставу: 

 
1. др Мирољуб Дугић, редовни професор у Институту за физику, 
2. др Светислав Савовић, редовни професор у Институту за физику, 
3. др Владимир Цвјетковић, доцент у Институту за физику, 

      4.   др Бранислав Поповић, ванредни професор у Институту за математику и 
            информатику, 

5.   др Мирјана Павловић, доцент у Институту за математику и информатику, 
6.   др Милош Ивановић, доцент у Институту за математику и информатику,  

      7.   др Александар Остојић, ванредни професор у Институту за биологију и 
            екологију, 
      8.   др Невена Ђукић, доцент у Институту за биологију и екологију, 
      9.   др Мирјана Стојановић-Петровић, доцент у Институту за биологију и 
            екологију, 
    10.   др Снежана Рајковић, доцент у Институту за хемију,     
    11.   др Славко Раденковић, доцент у Институту за хемију, 
    12.   др Ненад Вуковић, асистент у Институту за хемију, 
    13.   мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач на Катедри општеобразовних 
            предмета,    
    14.   Небојша Ђусић, секретар ПМФ-а, 
    15.   Цвјета Чабаркапа, хемијски аналитичар у Институту за хемију, 



    16.   Витомир Анђелковић, руководилац природњачких колекција у Институту за 
            биологију и екологију,     
    17.   Александар Мандић, систем инжењер у Институту за физику, 
    18.   Марија Пешић, студент III године физике, 
    19.   Невена Зубић, студент I године хемије, 
    20.   Александра Симић, студент II године математике, 
    21.   Јован Марјановић, студент II године биологије. 
 
             XX 
 

На основу захтева Института за физику  бр. 02-80/1 од 24.01.2013. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
 
  О д л у к у 
 
XX-1. Одобрава се, др Мирољубу Дугићу, редовном професору у Институту 

за физику Природно-математичког факултета у Крагујевцу плаћено одсуство 
због учешћа на конференцији „  Quantum Theorz Wihout Observes III “, која се 
одржава у Билефелду у Немачкој у периоду од 21.04. до 26.04. 2013. године.  

 
                      XXI 
 
 
У оквиру ове тачке није било никакве дискусије. 
 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 27 минута. 

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

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 

 

 


