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З А П И С Н И К 
 

са  XXIV  седнице     Наставно-научног  већа  Природно-математичког  факултета   
у  текућем мандатном периоду, одржане дана 04.12.2013. 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, др Ненад Вуковић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др 
Милош Ђуран, проф. др Иван Живић, доц. др Милош Ивановић, доц. др Милан Јоксовић, 
доц. др Драгана Крстић, мр Владимир Марковић, проф.др Светлана Марковић, проф. др 
Драгослав Никезић, проф. др Бранка Огњановић, проф.др Александар Остојић, проф. др 
Љиљана Павловић, проф.др Зорица Петровић,проф. др Бранислав Поповић, проф. др 
Бранислав Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф.др 
Снежана Станић, др Олгица Стефановић, проф.др Слободан Сукдолак, доц. др Бобан 
Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, Ненад Стојановић, проф. др Марина Топузовић, 
проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана Чомић. 

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

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

Чланови Наставно-научног већа су једногласно усвојили следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 
2. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор са 50% пуног 

радног времена за научну област Психологија. 
3. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за биологију 

и екологију. 
4. Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник у Институту за 

физику. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање асистент у Институту 

за хемију. 
6. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у истраживачко звање 

истраживач сарадник у Институту за хемију. 



7. Утврђивање предлога одлуке о прихватању извештаја комисије за оцену и одбрану 
докторских дисертација у Институту за биологију и екологију и Институту за 
хемију. 

8. Разматрање извештаја комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за биологију и екологију. 

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

10. Одређивање комисије  за оцену подобности кандидата и научне заснованости теме  
специјалистичког рада у Институту за биологију и екологију. 

11. Усвајање листе ментора на докторским академским студијама Физике за школску 
2013/14. годину. 

12. Усвајање мањих измена студијског програма Основних академских студија 
Физике. 

13. Разматрање рецензије техничког решења. 
14. Одређивање чланова комисије за рецензију практикума у Институту за биологију и 

екологију. 
15. Поверавање извођења испита у Институту за математику и информатику. 
16. Измена одлуке ННВ-а.  
17. Захтев за продужење рока докторске дисертације. 
18. Давање сагласности за рад на другој високошколској установи.  
19. Разно. 

 
 

I 
 

Записник     под   бројем  940   са   XXIII седнице   Наставно-научног већа,  у   
текућем мандатном периоду, одржане дана 20.11.2013. године, једногласно је усвојен. 

 
II 
 

На основу захтева Катедре општеобразовних предмета бр. 01-990/13 од 
04.12.2013.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 наставника у зване ванредни професор са 50% 
пуног радног времена за ужу научну област Психологија.   

 
III 

 
 На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-990/8 од 
02.12.2013.године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећe 
 
 
 



О д л у к e 
 

III-1. Предлаже се  декану Факултета, као надлежном органу,  да  донесе одлуку о  
објављивању конкурса за избор једног наставника у зване доцент за ужу научну област 
Биологија ћелија и ткива.   

II-2 Утврђује  се  предлог комисије  за  припрему  Извештаја  по  расписаном  
конкурсу за избор једног наставника у звање доцент  за ужу научну област Биологија 
ћелија и ткива  у следећем саставу: 
 

1. др Александра Кораћ, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду, ужа научна област: Биологија ћелија и ткива; 

2. др Маја Чакић Милошевић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област: Биологија ћелија и ткива; 

3. др Мирела Укропина, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област: Биологија ћелија и ткива. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 
 

 
IV 

 
На основу захтева Института за физику бр. 02-990/6 од 27.11.2013. године, 

Наставно- научно веће је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

IV-1. Покреће се поступак за избор др Биљане Миленковић, истраживача-  
сарадника  у истраживачко звање научни сарадник за научну област Физика. 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др 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 Оливера Цирај Бјелац, ванредни професор Електротехничког факултета 
Универзитета у Београду, виши научни сарадник Института за нуклеарне науке 
„Винча“, ужа научна област: Нуклеарна техника; 

3. др Драгана Крстић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област: Радијациона 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 бр. 03-990/3 од 27.11.2013.године, у саставу: др Растко Вукићевић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 



научна област Органска хемија; др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија;  
др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета 
у Нишу, ужа научна област Органска хемија и биохемија, као и сагласности Института за 
хемију, а по конкурсу расписаном  30.10.2013. 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 Драгане Д. Стевановић, истраживача сарадника   у 
звање асистент  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 основу члана члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке ректорског колегијума  
бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно- математичког 
факултета у Крагујевцу бр. 03-990/2 од 27.11.2013.године, у саставу: др Зорица Петровић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Органска хемија, др Растко Вукићевић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; 
др Зоран Марковић,  ванредни професор Државног универзитета у Новом Пазару, ужа 
научна област: Технологија и хемија, као и сагласности Института за хемију Факултета,   
године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VI-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу са предлогом за избор Душице Симијоновић, истраживача-сарадника  у 
звање истраживач-сарадник  за научну област Хемија у Институту за хемију Факултета 
и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко- информатичкој служби  
Факултета у циљу објављивања на сајту Факултета. 

 
 

VII 
 

На основу члана 51 и 156  Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  
Института за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у 
саставу: др Смиљка Шимић, редовни професор Природно-математичког факултета у 
Новом Саду, ужа научна област Зоологија (ментор); 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,  као и дописа Универзитата бр. 01-15/243 од 26.11.2013. године,  
Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Зоогеографија, диверзитет и 
конзервациони статус Lumbricidae (Annelida) западне Србије“ кандидата Тање 
Милутиновић и констатује да у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности није 
било никаквих примедби. 

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

 
 
 
 

На основу члана 51 и 156  Статута Факултета и Извештаја стручне комисије  
Института за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др 
Предраг Ђурђевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија, ментор; др Срећко Трифуновић,  
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Неорганска хемија; др Милена Јеликић-Станков, редовни професор 
Фармацеутског факултета  Универзитета у Београду, ужа научна област Хемија; др 
Ратомир Јелић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Фармацеутска хемија,  као и дописа Универзитата бр. 01-
15/244 од 26.11.2013. године,  Наставно-научно веће је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

у Крагујевцу о оцени докторске дисертације под насловом: „Испитивање реакција 
хидролизе и комплексирања у растворима алуминијум(III)- јона и неких флуорохинолона 
електроспреј-тандем масеном спектрометријом“ кандидата мр Мирјане Цвијовић 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. 

 
 

VIII 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију  бр. 04-
990/9 од 02.12.2013. године у саставу: др Жељко Томановић, редовни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, 



систематика и филогенија животиња; др Иво Тошевски, виши научни сарадник Института 
за заштиту биља и животну средину у Београду, ужа научна област Ентомологија; др 
Снежана Пешић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Наставно-научно 
веће је једногласно донело следећу 

О д л у к у 
 

VIII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета  
у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом  „Еколошка специјализација и 
генетичка диференцијација врста рода Ceutorhynchus (Curculionidae)  према биљкама 
хранитељкама из фамилије Brassicaceae“ за израду докторске дисертације кандидату 
Светлани Степановић, дипломираном биологу-екологу.  

Одређује  се  за  ментора докторске   дисертације из става 1 ове одлуке проф. др 
Жељко Томановић. 

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

IX 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.04-990/11  од 02.12.2013. 
године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
  

IX-1. Утврђује се предлог  чланова комисије за оцену подобности кандидата Јелене 
М. Младеновић, дипломираног биолога, и научне заснованости теме за израду докторске 
дисертације под  називом: „Ефекти кверцентина и епикатехина на оксидативно-
антиоксидативни статус пацова третираних бакром(II )“ у следећем саставу: 

 
1. др Бранка Огњановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

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

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

3. др Зорица Саичић, научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ у Београду, ужа научна област: Физиологија. 
 
 
Ову одлуку доставити Универзитету на даљи поступак. 

 
X 

 
На основу захтева Института за биологију и екологију бр.04-990/12  од 02.12.2013. 

године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 



О д л у к у 
 

X-1. Одређује се комисија за оцену подобности кандидата Наташе Наранчић, 
дипломираног биолога, и научне заснованости теме за израду специјалистичког рада под  
називом: „Утицај детерџента и изабраних компоненти детерџента на биопродукцију и 
ензимску активност гљива и њихових здружених култура“ у следећем саставу: 

 
1. др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у 

Београду, ужа научна област: Биохемија; 
2. др Јелица Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Биохемија; 
3. др Недељко Манојловић, ванредни професор Факултета Медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област:  Фармацеутска анализа. 
 
 

XI 
 

На основу захтева Института за физику бр. 02-990/4 од 27.11.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XI-1. Одређујe се листа ментора на докторским академским студијама физике у  

Институту за физикуу школској 2013/2014. години: 
 

1. др Валериј Бочварски, редовни професор; 
2. др Драгослав Никезић, редовни професор; 
3. др Иван Живић, редовни професор; 
4. др Светислав Савовић, редовни професор; 
5. др Мирољуб Дугић, редовни професор; 
6. др Владимир Ристић, редовни професор; 
7. др Драгица Кнежевић, ванредни професор; 
8. др Владимир Цвјетковић, доцент; 
9. др Драгана Крстић, доцент; 
10. др Виолета Петровић, доцент; 
11. др Милан Ковачевић, доцент; 
12. др Ненад Стевановић, доцент; 
13. др Мирко Радуловић, доцент. 

 
 

XII 
 У оквиру ове тачке поведена је нешто краћа дискусија у којој је учествовао: доц. др 
Милан Ковачевић. Након ове дискусије а, на основу захтева Института за физику бр. 02-
990/4 од 27.11.2013.године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 

 



 
О д л у к у 

 
XII-1. Утврђује се предлог измена студијског програма основних академских 

студија Физике акредитованих 2013. године. 
Саставни део ове одлуке су измене акредитованих студијских програма и налазе се 

у прилогу. 
Ову одлуку у складу са чланом 42 став 2 Закона о високом образовању, заједно са 

изменама из става 1 доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 

   XIII 
 

На основу извештаја комисије за рецензију техничког решења бр. 02-990/14 од  
04.12.2013. године, у саставу: др Божидар Раденковић, редовни професор  Факултета 
организационих наука Универзитета у Београду, ужа научна област: Информациони 
системи и технологије и др Бранимир Тодоровић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област: Рачунарске науке – 
Машинско учење: Алгоритми,  модели и примена, као и сагласности Института за физику,  
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу  
 

О д л у к у 
 

XIII-1. Прихвата се извештај рецензионе комисије техничког решења по називом:  
„Семантички базирана кастомизована претрага на локалном web сајту“, аутора др 
Владимира Цвјетковића, доцента, др Снежане Марковић, доцента, Бранка Арсића, 
асистента, Јоване Жижић, истраживача-сарадника и  Maрије Ђокић, истраживача 
приправника.  
  

XIV 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр.04-990/10 од 
02.12.2013.године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XIV-1. Одређује се Комисија за рецензију практикума „Педофауна -практикум са 
радном свеском“ аутора др Мирјане Стојановић-Петровић у следећем саставу: 
 

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

2. др Бела Блесић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Зоологија. 

 
 
 



 
         XV 

 
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-990/7 од 

02.12.2013. године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 
XV-1. Поверава се одржавање испита из предмета: Вероватноћа и статистика; 

Матодика наставе математике и информатике и Основи биостатистике са рачунарством  
на дипломским студијама по старом програму др Слађани Димитријевић, доценту у 
Институту за математику и информатику Факултета. 

 
XVI 

 
На основу захтева  бр. 05-940/2 од 12.11.2013.године, Наставно-научно веће 

Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVI-1. Преиначава се одлука Наставно-научног већа бр. 510/VII-2  од  29.08.2013. 
године, тако да гласи:  
 

„Аница Пантић, асистент, бира се у  звање асистента, за ужу  
научну област Геометрија у Институту за математику и информатику Природно-
математичког факултета, на три године.“ 

 
 

      XVII 
 

На захтев Андрије Ћирића бр. 03-990/15 од 04.12.2013.,Наставно-научно веће 
једногласно је донело следећу одлуку 

            О д л у к у 

 XIV-1. Одобрава се продужење рока за израду и одбрану докторске дсертације под 
насловом"Оптимизација и валидација течно-хроматографске методе за одређивање 
флаванона и њихових деривата у фармацеутским формулацијама и храни" кандидату 
Андрији Ћирићу и то у трајању од годину дана јер наведена докторска дисертација због 
објективних разлога приликом експерименталног дела докторске дисертације није 
завршена у законски предвиђеном року. 

  

 
 



XVIII 
 

На основу захтева Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини, 
бр.  01-990/1   од 25.11.2013.године, Наставно-научно веће Факултета једногласно је 
донело следећу 
 

О д л у к у 
 

XVIII-1. Даје се сагласност др Горици Ђелић, доценту  у Институту за биологију и 
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за рад у допунском радном 
односу до 1/3 пуног радног времена на Природно-математичком факултету Универзитета 
у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, за извођење наставе из 
предмета Биолошки ресурси и одрживи развој  на Основним академским студијама 
Биологије, са фондом часова од 2,27 часова недељно, за школску 2013/14. годину.  

 
     XIX 
У оквиру тачке разно није било никакве дискусије. 
 

 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12  часова и 19   минута. 
 
 
 
 

 
З А П И С Н И Ч А Р                  ДЕКАН  
 
  Далиборка Јовановић                    Проф. др Драгослав Никезић 

 
 


