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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са LII седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 07.03.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 22  чланa већа од укупно 33 члана и то: проф. др Дејан Бојовић,  
проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-
Ђорђевић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, мр Слађана 
Димитријевић, проф.др Мирољуб Дугић, доц. др Горица Ђелић, проф. др Радосав 
Ђорђевић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Драгана Крстић, 
проф. др Аца Марковић, проф. др Зоран Матовић, проф. др Драгослав Никезић, 
проф. др Владимир Пејчев, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др Владимир 
Ристић, проф. др Светислав Савовић, доц. др Марија Станић и проф. др Душан 
Стефановић. 

Проф.др Бранка Огњановић, доц. др Снежана Симић, проф. др Јелица 
Стојановић, проф. др Александар Теодоровић и проф. др Љиљана Чомић дошли су 
на седницу са малим закашњењем тако да је укупан број присутних чланова већа 
био 27. Проф. др Растко Вукићевић,напустио је седницу пре краја тако да је укупан 
број присутних чланова већа на завршетку седнице био 26. 

 Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или 
сопственој иницијативи: управник Института за физику доц. др Милан Ковачевић, 
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, 
2. Покретање поступка и одређивање комисије за избор једног ванредног 
    професора у Институту за математику и информатику, 
3. Утврђивање предлога за избор једног доцента за ужу научну област Алгебра и 
     логика у Институту за математику и информатику,  
4.  Избор два асистента, један за научну област Алгологија и микологија у 
     Институту за биологију и екологију и један за научну област Неорганска хемија 
     У Институту за хемију, 
5.  Избор пет истраживача-сарадника и то четири за ужу научну област Биологија 
     у Институту за биологију и екологију и један за ужу научну област Хемија у  
     Институту за хемију,  



6.  Разматрање извештаја комисије за избор три кандидата у звање 
     истраживач-сарадник и то два  у Институту за физику и један у Институту за 
     хемију, 

   7.  Избор једног истраживача-приправника за ужу научну област Алгебра и логика 
        у Институту за математику и информатику, 

8.  Покретање поступка и одређивање комисије за избор два истраживача- 
     приправника за ужу научну област Биологија у Институту за биологију и  
     екологију, 
9.  Усвајање извештаја комисије о оцени урађене две докторске дисертације и то 
      једне у Институту за математику и информатику и једне у Институту за 
      физику, 
10. Одређивање комисије за оцену и одбрану две докторске дисертације у 
      Институту за хемију и једне докторске дисертације у Институту за математику 
      и информатику, 
11. Разматрање извештаја комисије о подобности теме и кандидата за израду 
      докторске дисертације у Институту за хемију, 
12. Утврђивање предлога комисије за оцену подобности теме и кандидата за  
      израду докторске дисертације у Институту за математику и информатику, 
13. Разматрање предлога о измени акредитованог студијског програма Основних 
      академских студија математике, 
14. Разматрање извештаја комисије о рецензији рукописа "Молекулско 
      моделирање" аутора Светлане Марковић и Зорана Марковића у Институту за 
      хемију, 
15. Захтеви наставника и сарадника, 
16. Разно. 
 

     I 
 

Записник под бројем 120 са LI седнице Наставно-научног већа, у текућем 
мандатном периоду, одржане дана 22.02.2012. године, једногласно је усвојен. 
       II 

    На захтев Института за математику и информатику Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, бр. 05-170/4 од 02.03.2012. године, Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу                     
 
                                                              О д л у к у 

 
   II-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе одлуку 

о објављивању конкурса за избор једног ванредног професора за ужу научну област 
Математичка анализа са применама  у Институту за математику и информатику 
Факултета. 
 
         II-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 
конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Математичка 
анализа са применама у следећем саставу: 



1. Др Бошко Јовановић, редовни професор, Математичког факултета у 
Београду, ужа научна област: Нумеричка анализа, 

2. Др Миодраг Спалевић, редовни професор, Машинског факултета у Београду 
, ужа научна област: Математика и рачунарство, 

3. Др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Методика, историја и филозофија математике. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 
 
              III 
На основу члана 156 Статута Факултета и извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета у саставу: др Драгић Банковић, редовни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Математичка логика и 
биостатистика ; др Градимир Војводић, редовни професор ПМФ-а у Новом Саду, 
ужа научна област: Алгебра и логика и др Радосав Ђорђевић, ванредни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика , дописа Универзитета 
бр.11/4 од 27.02.2012. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
                                                   О д л у к у 
 
III-1.  Утврђује се предлог одлуке да се др Силвана Маринковић, 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 основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 14/3 од 20.02.2012. године, 
а заведено под бројем 01-15/48 од 23.02.2012. године , члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Бранислав Ранковић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Алгологија, микологија и лихенологија ; др Јелена Вукојевић, редовни професор 
Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Алгологија, микологија и 
лихенологија и др Снежана Симић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, као и сагласности 
Института за биологију и екологију Факултета, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 
      IV-1. Маријана Косанић, асистент, бира се у звање асистента, за ужу 
научну област: Алгологија и лихенологија у Институту за биологију и екологију, 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

 

 



  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 14/3 од 20.02.2012. године, 
а заведено под бројем 01-15/48 од 23.02.2012. године , члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Живадин Бугарчић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија ; др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија, др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија и др Тања Солдатовић, доцент 
Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Неорганска хемија,као 
и сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

О д л у к у 
 
 

IV-2. Јована Богојески, асистент, бира се у звање асистента, за ужу научну 
област: Неорганска хемија у Институту за хемију, Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, на три године. 
 

  V 

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 18/3 од 20.02.2012. године, 
а заведено под бројем 01-15/44 од 23.02.2012. године, члана 99 Статута Факултета и 
Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија, др Андраш Штајн, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња,  др Биљана 
Божић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: 
Имунобиологија, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 V-1. Aна Oбрадовић, истраживач-приправник, бира се у истраживачко 

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

 
  

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 17/3 од 20.02.2012. године, 
а  заведено под бројем 01-15/45 од 23.02.2012. године, члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија, др Андраш Штајн, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња,  др Светлана 
Ивановић-Матић, научни саветник Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић" у Београду, ужа научна област: Молекуларна биологија, Наставно-
научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 



 
   О д л у к у 

 
 V-2. Јована Жижић, истраживач-сарадник, бира се у истраживачко звање 

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

 
  

  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 17/3 од 20.02.2012. године, 
а  заведено под бројем 01-15/45 од 23.02.2012. године, члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Љиљана Чомић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: 
Микробиологија, др Александар О стојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, 
ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине,  др 
Татјана 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 

 
 V-3. мр Ивана Радојевић, бира се у истраживачко звање истраживач-

сарадник, за научну област Биологија, у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на три године. 
 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 38/3 од 20.02.2012. године, 
а  заведено под бројем 01-15/47 од 23.02.2012. године, члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна област: Физиологија 
животиња и човека и молекуларна биологија, др Андраш Штајн, редовни професор 
ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Физиологија животиња,  др Татјана 
Митровић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна област: 
Биотехнологија, Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 V-4. Драгана Шеклић, истраживач-сарадник, бира се у истраживачко 

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

 
  На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 38/3 од 02.03.2012. године, 
а  заведено под бројем 01-15/57 од 06.03.2012. године, члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: др 
Живадин Бугарчић редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија ; др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија и др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у 



Новом Пазару, ужа научна област: Неорганска хемија, као и сагласности Института 
за хемију Факултета,Наставно-научно веће Факултета  је једногласно донело 
следећу 

 
 
   О д л у к у 

 
 V-5. Александар Мијатовић, дипломирани хемичар, бира се у 

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

 
VI 

  На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 02-170/1 од 29.02.2012. године у саставу: др 
Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика ; др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког 
факултета у Београду, ужа научна област: Физика атома и молекула и др Владимир 
Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, 
молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за физику Факултета, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

       VI-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Јасне Стевановић, магистра 
физичких наука у звање истраживач-сарадник, за научну област-Физика  и 
доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском 
сајту у трајању од 30 дана. 
 
  На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 02-170/2 од 29.02.2012. године у саставу: др 
Драгослав Никезић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Радијациона физика ; др Наташа Недељковић, редовни професор Физичког 
факултета у Београду, ужа научна област: Физика атома и молекула и др Владимир 
Ристић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, 
молекулска и оптичка физика, као и сагласности Института за физику Факултета, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

       VI-2.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Татјане Миладиновић, 
истраживача-приправника у звање истраживач-сарадник, за научну област-Физика  



и доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском 
сајту у трајању од 30 дана. 
 
 
  На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-170/14 од 07.03.2012. године у саставу: 
др Зоран Матовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Неорганска хемија;  др Весна Милетић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Неорганска хемија и др Мирослав Спасојевић, редовни професор 
Агрономског факултета у Чачку, ужа научна област: Неорганска хемија, као и 
сагласности Института за хемију Факултета, Наставно-научно веће Факултета 
једногласно је донело следећу 

 
 

О д л у к у 
 

       VI-3.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Емине Мркалић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Неорганска хемија  и 
доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском 
сајту у трајању од 30 дана. 
 
 

VII 

На основу дописа Универзитета у Крагујевцу бр. 15/3 од 20.02.2012. године, 
а  заведено под бројем 01-15/43 од 23.02.2012. године, члана 99 Статута Факултета 
и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета у саставу: Др 
Mиодраг Рашковић, научни саветник Математичког института САНУ у 
Беофраду,ужа научна област: Алгебра и логика, др Радосав Ђорђевић, ванредни 
професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Алгебра и логика и  др Небојша 
Икодиновић, доцент Математичког факултета у Београду, ужа научна област: 
Алгебра и логика, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

 
О д л у к у 

 
 VII-1. Ненад Стојановић, дипломирани математичар, бира се у 

истраживачко звање истраживач-приправник, за ужу научну област Алгебра 
и логика, у Институту за математику и информатику Факултета, на три године. 

 
VIII 

 
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-170/11 од 05.03.2012. 

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



 
О д л у к у 

 
VIII-1. Покреће се поступак за избор Драгане Јаковљевић, дипломираног 

биолога 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 Драгане 
Јаковљевић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Марина Топузовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Морфологија, систематика и филогенија биљака; 

2. Др Соња Дулетић-Лаушевић, ванредни професор Биолошког факултета у 
Београду; ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика 
биљака; 

3. Др Горица Ђелић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Морфологија, систематика и филогенија виших биљака и Екологија и 
географија биљака. 

 
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-170/12 од 05.03.2012. 

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

О д л у к у 
 

VIII-2. Покреће се поступак за избор Милице Ракић, дипломираног 
биолога 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 Милице Ракић у 
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 

1. Др Владица Симић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна 
област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине; 

2. Др Ивана Теодоровић, ванредни професор ПМФ-а у Новом Саду; ужа 
научна област: Заштита животне средине; 

3. Др Александар Остојић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 

 
IX 

 На основу члана 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за математику и информатику бр. 01-1050/12 од 27.12.2011. године 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др Градимир 
Миловановић, научни саветник Математичког института САНУ у Београду, ужа 
научна област: Нумеричка анализа и Теорија апроксимација, Др Љубиша Коцић, 
редовни професор Електронског факултета у Нишу, ужа научна област: 



Математика,   Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама, Др Александар Цветковић, 
ванредни професор Машинског факултета у Београду, ужа научна област: 
Математика и рачунарство и Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Математичка анализа са применама и дописа Универзитета бр. 01-
15/50 од 27.02.2012. године, Наставно-научно веће је једногласно донело следећу  

                                                                О д л у к у 

 IX-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " 
Квадратурне формуле са максималним тригонометријским степеном тачности "  
кандидата Звездана Марјановића 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 156 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за физику бр. 02-50/1 од 11.01.2012. године Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу у саставу: Др Владимир Ристић, ванредни професор ПМФ-
а у Крагујевцу, ужа научна област: Атомска, молекуларна и оптичка физика, Др 
Наташа Недељковић, редовни професор Физичког факултета у Београду, ужа 
научна област: Физика атома и молекула, Др Мирољуб Дугић, редовни професор 
ПМФ-а  у Крагујевцу, ужа научна област: Квантна физика и дописа Универзитета 
бр. 01-15/58 од 06.03.2012. године, Наставно-научно веће је једногласно донело 
следећу  

                                                                О д л у к у 

 IX-2. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом " Нетерина 
теорема и теорије типа кориговане Амосов-Делоне-Крајнов теорије "  кандидата мр 
Мирка Радуловића 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. 

X 
На основу захтева Института за математику и информатику Факултета бр. 

05-170/6 од 02.03.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

X-1. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Ставови о непокретној тачки на просторима са недетерминистичком 
метриком" кандидата мр Ралета Николића, у следећем саставу: 



1.  Др Малиша Жижовић, редовни професор Универзитета Сингидунум у 
Новом Саду, ужа научна област: Математика; 

2. Др Драган Ћурчић, редовни професор, Техничког факултета у Чачку, ужа 
научна област: Математика; 

3. Др Дејан Бојовић, ванредни професор Пмф-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применама; 

4. Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама и 

5. Др Синиша Јешић, доцент Електотехничког факултета у Београду, ужа 
научна област: Математика. 

 
 

На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-170/7 од 
02.03.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

X-2. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Примена сулфидних минерала као потенциометријских сензора за ацидо-
базне титрације у неким неводеним растварачима" кандидата мр Зорана Симића, 
у следећем саставу: 

1. Др Зорка Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Аналитичка хемија; 

2. Др Милан Антонијевић, редовни професор, Техничког факултета у Бору, 
ужа научна област: Аналитичка хемија; 

3. Др Љиљана Јакшић, редовни професор Рударско-геолошког факултета у 
Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија. 

 
На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-170/8 од 

02.03.2012.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
                                                     

О д л у к у 
 

X-3. Бира се комисија за оцену и одбрану  докторске дисертације под 
називом "Хидролиза пептида који садрже L-метионин и L-хистидин помоћу 
различитих комплекса паладијума (II) и платине (II) " кандидата мр Марије 
Живковић, у следећем саставу: 

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

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

3. Др Катарина Анђелковић, редовни професор Хемијског факултета у 
Београду, ужа научна област: Неорганска хемија; 

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

 



 На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију бр. 03-170/10 од 
02.03.2012. године Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др  
Живадин Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујеву, ужа научна област: 
Неорганска хемија, Др Милош Ђуран, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија, Др Биљана Петровић, доцент ПМФ-а у 
Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија и Др Тања Солдатовић, доцент 
Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област: Хемија ,Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 

    

                                                          О д л у к у 

 XI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета  у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом "Испитивање 
механизма нуклеофилних супституционих реакција комплекса злата (III)" за израду 
докторске дисертације кандидату Ани Ђековић. 

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

 Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и128 Закона о високом образовању, 
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у 
Крагујевцу у циљу добијања сагласности. 

XII 
  На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-170/5 од 
02.03.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XII-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
"Развој и примена алгоритама у теорији ортогоналних полинома" и кандидата мр 
Марјана Матејића, за израду докторске дисертације под наведеним насловом, у 
следећем саставу: 
 

1. Др Градимир Миловановић, научни саветник Математичког института 
САНУ, дописни члан САНУ у Београду, ужа научна област: Нумеричка 
анализа и Теорија апроксимација; 

2. Др Љубиша Коцић,  редовни професор Електронског факултета у Нишу, ужа 
научна област: Математика; 

3. Др Дејан Бојовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна 
област: Математичка анализа са применама;  

4. Др Александар Цветковић, ванредни професор Машинског факултета у 
Београду, ужа научна област: Математика и рачунарство и  

5. Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: 
Математичка анализа са применама. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак 

 



 
 

         XIII 
 У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој је учествовала: доц. др 
Марија Станић. Након ове дискусије а, на основу захтева Института за математику 
и информатику бр. 05-170/3 од 02.03.2012. године, Наставно-научно веће 
једниогласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

 XIII-1. Утврђује се предлог измена и допуна акредитованог студијског 
програма Основних академских студија математике у Институту за математику и 
информатику Природно-математичког факултета. 
 
  Саставни део ове одлуке су измене и допуне студијског програма и 
налазе се у прилогу. 
  Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
            XIV 
 

На основу Извештаја рецензионе комисије у Институту за хемију,  бр. 03-
170/9 од 02.03.2012. године  Природно-математичког факултета у Крагујевцу, у 
саставу: др Иван Гутман, ред. проф. ПМФ-а  у Крагујевцу ужа научна област: 
Физичка хемија,  др Зоран Матовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа 
научна област: Неорганска хемија и др Иван Јуранић, редовни професор Хемијског 
факултета у Београду, ужа научна област: Теоријска хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 
 
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Прихвата се Извештај рецензионе комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу и одобрава да се  рукопис " Молекулско моделирање" 
аутора др Светлане Марковић и др Зорана Марковића, прихвати као уџбеник за 
предмет "Молекулско моделирање" коју би слушали студенти хемије. 

 
 
   XV 

У оквиру ове тачке повела се краћа дискусија у којој су учествовали: проф. 
др Иван Гутман и проф. др Аца Марковић. Након ове дискусије а, на основу 
захтева проф. др Ивана Гутмана бр. 03-170/9 од 02.03.2012. године, Наставно-
научно веће је једногласно донело следећу 
 
 
 



 
         О д л у к у 
 
XV-1. Предлаже се Сенату Универзитета у Крагујевцу да донесе одлуку о 

продужетку радног односа на три године почев од 01.10.2012. године, др Ивану 
Гутману, редовном професору на Институту за хемију Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, јер су испуњени сви услови прописани чланом 133 Статута 
Универзитета у Крагујевцу који се односе на продужење радног односа наставника 
који у текућој школској години навршава 65 година живота. 

Ову одлуку доставити Сенату Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 На основу захтева проф. др Светлане Марковић, бр. 03-170/13 од 

06.03.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 О д л у к у 
 
XV-2. Одобрава се плаћено одсуство, др Светлани Марковић, редовном 

професору у Институту за хемију Факултета, у периоу од 09.07.2012. до 11.07.2012. 
године ради учешћа на научном скупу под називом 2nd International Conference on 
Computation for Science and Technology која ће се одржати у граду Нигде (Турска). 

 
 
     XVI 
 
 
Под тачком разно није било никакве дискусије. 
 
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 30 минута. 
 

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

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 

 
 
 
  


