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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са V  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 26.12.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 30 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Ненад Вуковић, мр Слађана 
Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Радосав Ђорђевић,  проф. др 
Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, доц. др Милан 
Јоксовић, доц. др Драгана Крстић, проф.др Светлана Марковић, проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, 
проф. др Љиљана Павловић, проф. др Владимир Пејчев, проф.др Зорица Петровић, 
проф. др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др 
Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Станић, 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 Радосав Ђорђевић и др Ненад Вуковић, напустили су седницу пре 
краја  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 биологију и екологију проф. др Аца Марковић, управник 
Института за хемију проф. др Зоран Матовић, управник Института за математику 
и информатику доц.др Марија Станић,  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. Разматрање извештаја за избор једног ванредног професора у Институту за 

математику и информатику. 
3. Разматрање три извештаја за избор наставника у звање доцента у Институту 

за биологију и екологију и  два у Институту за математику и информатику. 
4. Утврђивање предлога за избор два научна сарадника за научне области 

Хемија и Биологија.   



5. Разматрање три извештаја комисије о стицању научног звања научни 
сарадник за научну област Хемија 

6. Доношење одлуке о избору три асистента у Институту за математику и 
информатику и једног асистента у Институту за биологију и екологију. 

7. Доношење одлуке о избору истраживача- сарадника  у Институту за 
биологију и екологију и у Институту за хемију. 

8. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за 
биологију и екологију и у Институту за хемију. 

9. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника у Институту за 
биологију и екологију. 

10. Покретање поступка за избор три асистента у Институту за хемију и три 
асистента у Институту за математику и информатику, 

11. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију 
и Институту за математику и информатику. 

12. Покретање поступка за избор истраживача-приправника за научну област 
Хемија. 

13. Покретање поступка за избор два сарадника у настави на Институту за 
математику и информатику 

14. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 
Институту за математику и информатику 

15. Одређивање комисије за оцену и одбрану две докторске дисертације у 
Институту за математику и информатику 

16. Разматрање три извештаја Комисије за оцену подобности кандидата и 
научне заснованости теме докторске дисертације и то два у Институту за 
биологију и екологију и једног у Институту за физику. 

17. Разматрање извештаја Комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме специјалистичког рада у Институту за хемију. 

18. Одређивање комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме. 

19. Усвајање документа: План рада ПМФ-а за 2013. годину. 
20. 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 122 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 93 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 



факултета у Крагујевцу 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, као и 
сагласности Инсититута за математику и информатику Факултета бр. 05-860/22 од 
24.12.2012. године, Наставно-научно веће 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 Бранислава Поповића, 
ванредног професора у звање ванредног професора за ужу научну област 
Методика, историја и филозофија математике у Институту за математику и 
информатику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 
 

                    III 
 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Аца Марковић и проф. др Драгослав 
Никезић. Након ове дискусије а, на основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу, члана 92 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу 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, а по конкурсу расписаном дана 10.010.2012. 
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 Снежане Пешић,  у звање 
доцента за ужу научну област Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине  у Институту за биологију и екологију Факултета, и ставља на увид 
јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на 
универзитетском сајту. 
 



На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу 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, а по конкурсу 
расписаном дана 10.10.2012. године у листу "Послови", Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
                                                              О д л у к у 
 

III-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Горице Ђелић,  у звање доцента 
за ужу научну област Морфологија, систематика и филогенија биљака  у 
Институту за биологију и екологију Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском 
сајту. 
 

На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Гордана Матић, редовни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду ужа научна област Биохемија и молекуларна 
биологија;  др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија; др Драгица 
Зорић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду,  
ужа научна област Биохемија, као и сагласности Института за биологију и 
екологију бр. 04-860/15 од 20.12.2012.године, а по конкурсу расписаном дана 
10.010.2012. године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
                                                              О д л у к у 
 

III-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Невене Ђукић,  у звање доцента 
за ужу научну област Биохемија  у Институту за биологију и екологију Факултета, 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем Универзитету у Крагујевцу у циљу 
објављивања на универзитетском сајту. 
 



 
На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу 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, а по конкурсу расписаном дана 10.010.2012. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
                                                              О д л у к у 
 

III-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Бобана Стојановића,  у звање 
доцента за ужу научну област Програмирање  у Институту за математику и 
информатику Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 
На основу члана 121 став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, члана 92 

Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу 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, а по конкурсу расписаном дана 07.11.2012. године у листу 
"Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
                                                              О д л у к у 
 

III-5. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Татјане Алексић,  у звање 
доцента за ужу научну област Алгебра и логика  у Институту за математику и 
информатику Факултета, и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
Универзитету у Крагујевцу у циљу објављивања на универзитетском сајту. 

 
 

 



 
 
      IV 

На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Славица Солујић, редовни 
професор Природно-математичког факултета у Крагујевцу,  научна област: 
Биохемија,  др Мирослав М. Врвић, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, Научна област Биохемија и др Мирјана Михаиловић, научни саветник 
Института „Синиша Станковић“ у Београду, научна област Молекуларна 
биологија, дописа техничко-информатичке службе Факултета бр.852 од 06.12.2012. 
године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
IV-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Милан Младеновић, 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 Љиљана Чомић, редовни 
професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, научна област Микробиологија; др 
Остојић Александар, ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, 
научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Татјана 
Михајилов-Крстев, доцент ПМФ-а у Нишу, научна област  Биотехнологија, дописа 
техничко-информатичке службе факултета бр.879 од 17.12.2012. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

 
 
                                                   О д л у к у 
 
IV-2.  Утврђује се предлог одлуке да се др Ивана Радојевић, асистент, 

изабере у звање научни сарадник за  научну област Биологија у Институту за 
биологију и екологију, на пет година. 

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

 
     V 
 
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. 03-860/31 од 25.12.2012. 
године 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, 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 др Марије Живковић, асистента у 
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, Одлуке Ректорског 
колегијума Универзитета у Крагујевцу бр.819 од 22.10.2012. године и Извештаја 
стручне комисије Природно-математичког факултета бр. 03-860/30 од 25.12.2012. 
године 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, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Биљане Глишић, истраживача-
сарадника у 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, Одлуке Ректорског 

колегијума Универзитета у Крагујевцу бр.819 од 22.10.2012. године и Извештаја 
стручне комисије Природно-математичког факултета бр. 03-860/32 од 26.12.2012. 
године 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, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Ивана Дамљановића, асистента 
у 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. 
 
      VI 
 
     На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  853 од  06.12.2012. године, члана 99 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Радосав Ђорђевић, ванредни професор ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, др Небојша Икодиновић, доцент 
Математичког факултета у Београду, ужа научна област Алгебра и логика, др 
Силвана Маринковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и 
логика, као и сагласности Института за математику и информатику Факултета, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      VI-1. Ненад Стојановић, истраживач-приправник, бира се у звање 
асистента, за ужу научну област: Алгебра и логика у Институту за математику и 
информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

 
  На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  875 од  17.12.2012. године, члана 99 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског 
факултета у Београду ужа научна област Математика и Рачунарство, др Ненад 
Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Информациони системи, др Бобан Стојановић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Програмирање, као и сагласности Института за математику и информатику 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 



 
 
 
 

О д л у к у 
 
      VI-2. Марина Свичевић, дипломирани математичар-информатичар, бира 
се у звање асистента, за ужу научну област: Програмирање у Институту за 
математику и информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на 
три године. 
  На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  874 од  17.12.2012. године, члана 99 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског 
факултета у Београду ужа научна област Математика и Рачунарство, др Ненад 
Стефановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Информациони системи, др Милош Ивановић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна 
област Рачунарске комуникације, као и сагласности Института за математику и 
информатику Факултета, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      VI-3. Бранко Арсић, дипломирани математичар-информатичар, бира се у 
звање асистента, за ужу научну област: Информациони системи у Институту за 
математику и информатику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на 
три године. 
 
 
  На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.   од  24.12.2012. године, члана 99 Статута 
Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у 
саставу: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Генетика и еволуција; др Снежана 
Станић,  ванредни професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Генетика и еволуција и др Марина Стаменковић-Радак, ванредни професор 
Биолошког факултета Универзиетета у Београду,  ужа научна област Генетика и 
еволуција, као и сагласности Института за биологију и екологију Факултета, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 
 
 
 
 



О д л у к у 
 
      VI-4.  др Дарко Грујичић  бира се у звање асистента, за ужу научну област: 
Генетика и еволуција у Институту за биологију и екологију, Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 
 

VII 

 
  На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  878 од 17 .12.2012. године, члана 99 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу:  др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија, др Горица Ђелић, доцент ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија виших  биљака, др Tатјана Михајилов-Крстев, доцент ПМФ-а у Нишу, 
ужа научна област Биотехнологија, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 VII-1. Сава Васић, дипломирани биолог, бира се у истраживачко звање 

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

 
 
  На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  876 од 17 .12.2012. године, члана 99 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: Органска хемија, др Зоран Ратковић, доцент  ПМФ-а 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Органска хемија, др Нико Радуловић, 
ванредни професор ПМФ-а у Нишу,  научна област: Органска хемија и биохемија, 
као и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета  
је једногласно донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 VII-2. Анка Пејовић, дипломирани хемичар, бира се у истраживачко 

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

   



             VIII 
 
  На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  877 од   17.12.2012. године, члана 99 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Микробиологија, др Марина Топузовић, ванредни 
професор  ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Морфологија, 
систематика и филогенија виших  биљака, др Tатјана Михајилов-Крстев, доцент 
ПМФ-а у Нишу, ужа научна област Биотехнологија, као и сагласности Института 
за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће Факултета  је 
једногласно донело следећу 
 

 
 
   О д л у к у 

 
 VIII-1. Милош Николић, дипломирани биолог, бира се у истраживачко 

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

 
 

  На основу извештаја руководиоца техничко-информативне службе и 
продекана за наставу и научни рад, бр.  854 од   06 .12.2012. године, члана 99 
Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у саставу: др Славица Солујић, редовни професор Природно-
математичког факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија, др Радмила 
Глишић, доцент Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ужа  научна 
област: Биологија ћелије и ткива и  др Мирослав М. Врвић, редовни професор 
Хемијског факултета у Београду, ужа научна област: Биохемија, као и сагласности 
Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно 
донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 VIII-2. Јелена Катанић, мастер хемичар, бира се у истраживачко звање 

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

 
 

IX 
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.  од 2012. године 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,  Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 
 

О д л у к у 
 

       IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Виолете Јаковљевић, магистра 
биолошких наука у звање истраживач-сарадник, за научну област-Биологија  и 
доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на  
сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 
 
      X 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Зоран Матовић, проф. др Срећко Трифуновић, проф. др 
Милош Ђуран и Небојша Ђусић, дипл.прав. Након ове дискусије, а на захтев 
Института за хемију, бр.03-860/3 од 12.12.2012. године, Наставно-научно веће, 
једногласно је донело следећу 
    

      О д л у к у 
 

X-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Аналитичка хемија. 

X-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Аналитичка хемија  
у следећем саставу: 
  
1. др Зорка Станић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Аналитичка хемија 
2. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу научна област: Аналитичка хемија 
3. др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору, научна 

област: Аналитичка хемија 
 
На захтев Института за хемију, бр.03-860/26 од 25.12.2012. године, 

Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

    



      О д л у к у 
 

X-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Аналитичка хемија. 

X-4. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Аналитичка хемија  
у следећем саставу: 

 
1. др Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу научна област: Аналитичка хемија 
2. др Љиљана Јакшић, редовни професор Рударско-геолошког  факултета у 

Београду, научна област: Аналитичка хемија 
3. др Љубинка Јоксовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, научна област: 

Аналитичка хемија 
4. др Зорка Станић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 

Крагујевцу, научна област: Аналитичка хемија 

 
 

На захтев Института за хемију, бр. 03-860/29 од 25.12.2012. године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
    

      О д л у к у 
 

X-5. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Органска хемија. 

X-6. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Органска хемија  у 
следећем саставу: 
  

1. др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у  Крагујевцу, научна област: Органска хемија 

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

3. др Зоран Марковић, ванредни професор Државног универзитета у Новом 
Пазару, научна област : Хемија и технологија.  
 
 

На захтев Института за математику и информатику, бр.05-810/10 од 
19.11.2012. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 

 
    



      О д л у к у 
 

X-7. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Математичка анализа са применама. 

X-8. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Математичка 
анализа са применама  у следећем саставу: 
  

        1. др Радосав Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког 
            факултета     Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра 
            и логика; 
         2. др Дејан Бојовић, ванредни професор Природно-математичког  факултета  
             Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка анализа 
              Применама; 

3. др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета    
             Универзитета  у Београду ужа научна област: Математика и рачунарство.  

 
 

На захтев Института за математику и информатику, бр.05-860/8 од 
19.12.2012. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
    
 

      О д л у к у 
 

X-9. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Информациони системи. 

X-10. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента 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 Бобан Стојановић, доцент Природно-математичког  факултета  
    Универзитета у Крагујевцу, научна област: Програмирање; 
3. др Ненад Стефановић, доцент Природно-математичког  факултета  
    Универзитета у  Крагујевцу научна област: Информациони системи. 
 

 
На захтев Института за математику и информатику, бр.05-860/9 од 

19.12.2012. године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

    
 
 



      О д л у к у 
 

X-11. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу 
област: Програмирање. 

X-12. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за 
избор једног сарадника у звање асистента 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 научна област: Програмирање;  
3 др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког  факултета  
      Универзитета у Крагујевцу, научна област: Рачунарске комуникације. 
 
 

        XI 
На захтев Института за хемију, бр. 03-860/2 од 12.12.2012. године, Наставно-

научно веће, једногласно је донело следећу 
 
 

       О д л у к у 
 

XI-1. Покреће се поступак за избор Марије Јеремић, 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 Марије Јеремић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 
1. др Зоран Матовић, ванредни професор Природно-математичког  факултета 

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

Универзитета у Крагујевцу, научна област: Неорганска хемија; 
3. др Мирослава Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 

научна област: Неорганска хемија. 
 

На захтев Института за математику и информатику, 05-860/7 од 19.12.2012. 
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 

XI-2. Покреће се поступак за избор Милице Грбовић, истраживача-
приправника  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за 



математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за 
научну област Математика. 
 

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

1. др Мирослава Петовић-Торгашев, редовни професор Природно- 
      математичког  факултета   Универзитета у Крагујевцу  
      ужа научна област: Геометрија 
2.  др Емилија Нешовић, доцент Природно-математичког  факултета   
     Универзитета у  Крагујевцу  ужа научна област: Геометрија 
3.  др Мирослав Антић, доцент Математичког  факултета Универзитета у   
     Београду ужа научна област: Геометрија. 
 
 
 
              XII 

На захтев Института за хемију бр. 03-810/27  од 25.12.2012. године године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 

 
 
 

О д л у к у 
 

XII-1. Покреће се поступак за избор Марије Марковић, дипломираног 
хемичара у истраживачко звање истраживач-приправник у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област Хемија. 
 

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

1. др Иван Гутман, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија 

2. др Јелена Радић-Перић, редовни професор Факултета за физичку хемију у 
Београду, ужа  научна област: Атомистика 

3. др Славко Раденковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Физичка хемија 

 
 

   XIII 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-860/11 од 
19.12.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  

 
 

 



О д л у к е 
 

XIII-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% радног времена за ужу област: Програмирање. 

 
XIII-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 ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Програмирање; 
3. Др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Рачунарске комуникације. 
 
 

На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-860/10 од 
19.12.2011. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће  
 
 

О д л у к е 
 

XIII-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% радног времена за ужу област: Рачунарске комуникације. 

 
XIII-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 Рачунарске комуникације  у следећем саставу: 

 
1. др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом  
      Пазару    научна област: Математика; 
2. Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Програмирање; 
3. Др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Рачунарске комуникације. 
 
 

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

Факултета  и Извештаја стручне комисије Института за математику и информатику 
Факултета бр. 05-860/1 од 10.12.2012. године Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу 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 

 

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

" Оцене грешака квадратурних формула Гаусовог типа за аналитичке 
функције" кандидата  Александра Пејчева.  

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 захтева Института за математику и информатику Факултета бр. 
05-860/13 од 19.12.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело 
следећу 
 
                                                                  О д л у к у 

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

називом " Статистичка теорија узрочности у непрекидном случају " кандидата 
мр Слађане Димитријевић , у следећем саставу: 
  

1. др Љиљана Петровић, редовни професор Економског факултета у Београду 
      научна област: Статистика и математика; 
2. др Светлана Јанковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

у Нишу 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. 

 



На основу захтева Института за математику и информатику Факултета бр. 
05-860/14 од 19.12.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело 
следећу 
 
                                                                  О д л у к у 

 
XV-2. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 

називом " Статистичка теорија узрочности, стохастичке диференцијалне 
једначине и својство мартингалне репрезентације " кандидата мр Драгане 
Ваљаревић , у следећем саставу: 
  

1. др Љиљана Петровић, редовни професор Економског факултета у Београду 
      научна област: Статистика и математика; 
2. др Светлана Јанковић, редовни професор Природно-математичког факултета 

у Нишу 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. 

  
         XVI 

 У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Драгослав Никезић. Након ове дискусије, 
а на основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију бр. 04-
860/16 од 20.12.2012. године у саставу: др Владица Симић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитетa у Крагујевцу, ужа научна област 
Екологија, биогеографија и заштита животне средине; др Александар Остојић, 
ванредни професор  Природно-математичког факултета Универзитетa у 
Крагујевцу, ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне 
средине; др Момир Пауновић, научни сарадник Института за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“, Београд, научна област: Биологија, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
 

                                                                 О д л у к у 

 XVI-1 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Mогућности 
коришћења базе података у стратегији конзервације биодиверзитета 
макробескичмењака копнених вода на националном нивоу " за израду 
докторске дисертације кандидату Ани Петровић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Владица Симић. 

 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. 



 
На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 

бр. 04-860/20 од 20.12.2012. године у саставу: др Смиљка Шимић, редовни 
професор Природно-математичког факултета у Новом Саду,  ужа научна област 
Зоологија; др Мирјана Стојановић-Петровић, доцент Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, уже научне области: Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине и Зоологија; др Бела Блесић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Зоологија инвертебрата, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 

                                                               О д л у к у 

 XVI-2 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом 
"Зоогеографија, диверзитет и конзервациони статус Lumbricidae (Annelida) 
западне Србије " за израду докторске дисертације кандидату Тањи 
Милутиновић. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Смиљка Шимић. 

 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. 

 
На основу Извештаја стручне комисије Института за физику бр. 02-860/6 од 

13.12.2012. године у саставу: др Драгослав Никезић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област 
Радијациона физика; др Оливера Цирај-Бјелац, ванредни професор 
Електротехничког факултета Универзитета  у Београду, ужа научна област 
Нуклеарна техника; др Драгана Крстић,  доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона физика; др Ненад 
Стевановић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Радијациона физика, Наставно-научно веће је једногласно 
донело следећу 
 

                                                               О д л у к у 

 XVI-3 . Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом " Допринос 
ефективној дози од бета и гама зрачења радонових и торонових потомака " за 
израду докторске дисертације кандидату мр Владимиру Марковићу. 

 Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Драгослав Никезић. 



 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. 

 
            XVII 
 

На основу члана 123 став 3 Закона о високом образовању, члана 45 став 1 и 
115 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: др Зорка Станић, доцент Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу    (ментор), ужа научна област 
Аналитичка хемија; 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 сагласности Института за хемију, бр. 03-860/ од .12.2012. године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
  XVII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета за оцену подобности теме за израду специјалистичког рада под насловом 
" Потенциометријско одређивање слабих киселина у  N,N´-диметилформамиду 
и пиридину применом пирита као електрохемијског сензора ", и кандидата 
Цвијете Мрдак, дипломираног хемичара. 
 
 
            XVIII 
 
 На основу захтева Института за биологију и екологију  бр. 04-860/17 од 
20.12.2012. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 

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

називом" Варијабилност главеног скелета срне (Capreolus capreolus L.) и 
дивокозе (Rupicapra rupicapra L.) " и кандидата Mилоша Благојевића, за израду 
докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 
 
1. др Светлана Милошевић-Златановић, доцент Природно-математичког 

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија; 



2. др Ана Ивановић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија 
животиња; 

3. др Драган Гачић, ванредни професор Шумарског факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом 
ловне фауне; 

4. др  Вида Јојић, научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ у Београду, ужа научна област: Биологија. 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 

На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-860/21 од 
21.12.2012. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
 
 
                                                               О д л у к у 

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

називом" Методе развоја и адаптације регресионих модела базиране на 
генетским алгоритмима" и кандидата мр Милована Миливојевића, за израду 
докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 

 
1. др Драгић Банковић, редовни професор Државног универзитета у Новом  
      Пазару    научна област: Математика; 
2. Др Бобан Стојановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Програмирање; 
3. Др Милош Ивановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 

Рачунарске комуникације. 
 
 
            XIX 
 У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Марина Топузовић, проф. др Аца Марковић, проф. др Зоран Матовић, 
проф. др Драгослав Никезић, проф. др Милош Ђуран и проф. др Срећко 
Трифуновић. Након ове дискусије а, на основу дописа Декана Факултета бр. 01-
860/25 од 25.12.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
                  О д л у к у 
 
 XIX-1. Усваја се план рада Природно-математичког факултета у Крагујевцу 
за 2013. годину 
 
  Саставни део ове Одлуке је план из става 1  и налази се у прилогу. 
 



               XX 
 
 Под овом тачком Декан Факултета обавестио је чланове Наставно-научног 
већа да ће се наредна седница Наставно-научног већа одржати 16.01.2013. године. 
 
 
 Седница Наставно-научног већа закључена је у 13 часова и 05 минута. 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 

 
 


