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З А П И С Н И К 
 

са XIV седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 29.05.2013. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовало је 28 чланова већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић, мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, др Ненад Вуковић, мр Слађана 
Димитријевић, проф. др Мирољуб Дугић, проф. др 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 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, 
др Олгица Стефановић, доц. др Бобан Стојановић, проф. др Јелица Стојановић, 
проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Љиљана 
Чомић. 

Са малим закашњењем седници је приступила и проф.др Бранка Огњановић, 
тако да је укупан број присутних чланова на седници Наставно-научног већа био 
29. 

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 Јелена 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. Покретање поступка за избор једног наставника у звање редовни професор у    

Институту за хемију. 
3. Утврђивање предлога за избор у звање научни сарадник за научну област 

хемија. 
4. Разматрање извештаја комисије о избору у звање научни сарадник у 

Институту    за хемију. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор асистента у Институту за физику. 



6. Разматрање извештаја комисије о избору сарадника у настави сa 30% пуног 
радног времена у Институту за физику. 

7. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-сарадника у 
Институту за хемију. 

8. Покретање поступка за избор у звање истраживач-сарадник у Институту за 
хемију. 

9. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника за научну област 
биологија. 

10. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 
Институту за хемију. 

11. Одређивање чланова комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у  
Институту за хемију.  

12. Разматрање извештаја комисије о подобности кандидата и научној 
заснованости теме докторских дисертација у Институту за биологију и 
екологију, Институту за хемију и Институту за математику и информатику. 

13. Одређивање комисије за оцену подобности кандидата и научне 
заснованости теме докторске дисeртације у Институту за биологију и 
екологију. 

14. Разматрање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације у 
Институту за хемију. 

15. Дефинисање услова признавања положеног пријемног испита на другим 
факултетима у циљу попуњавања слободних места у оквиру уписне квоте на 
студијским групама Факултета. 

    16. Давање сагласности за рад наставника у другој високошколској установи. 
    17. Разно 
 

I 
  

Након краће дискусије поводом примедби проф.др Славице Солујић бр. 03-
10/78 од 21.05.2013.године, на записник са претходне седнице, у којој су 
учествовали Небојша Ђусић, секретар Факултета, проф.др Љиљана Павловић, 
проф. др Срећко Трифуновић и проф. др Драгослав Никезић, а који се односи на 
другу тачку дневног реда, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
Утврђује се да текст поводом II тачке дневног реда са седнице Наставно-

научног већа од 15.05.2013. године гласи:  
 
„У оквиру ове тачке, пошто је Декан прочитао извештај стручне комисије за 

избор наставника у звање доцента за ужу научну област Биохемија, број 03-350/12 
од 13.05.2013. године, повела се нешто шира дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Иван Живић, проф. др Зоран Матовић, 
проф. др Милош Ђуран, проф. др Љиљана Павловић, проф. др Владимир Ристић, 
проф. др Мирољуб Дугић, проф. др Зорица Петровић, проф. др Слободан Сукдолак, 



проф. др Светислав Савовић, др Ненад Вуковић, проф. др Растко Вукићевић, проф. 
др Јелица Стојановић, проф. Др Љиљана Чомић и Небојша Ђусић, дипл.правник.  

Констатовано је да су се на конкурс пријавила три кандидата: др Милан 
Младеновић, др Маријана Петковић и др Борис Пејин, као и да комисија предлаже 
за избор кандидата др Милана Младеновића.  

Након ове дискусије приступило се гласању за усвајање и стављање на увид 
јавности извештаја стручне комисије за избор наставника у звање доцента за ужу 
научну област Биохемија, број 03-350/12 од 13.05.2013. године, где са 10 гласова 
"ЗА", 13 "УЗДРЖАНИХ" и 4 "ПРОТИВ" предлог комисије није прихваћен.  

 
После тога, на предлог проф. др Срећка Трифуновића, Наставно-научно веће 

је  са 23 гласа "ЗА" , док су остали били "УЗДРЖАНИ“, донело је следећу 
 

О д л у к у 
 
II-1. Утврђује се да је потребно у поступку за избор наставника Факултета 

од кандидата који су пријављени на конкурс, тражити да се допуни документација 
планом истраживања и рада.“ 
 
 После доношења претходне одлуке, која постаје саставни део записника  
под   бројем 350 са XIII  седнице Наставно-научног већа одржане дана 15.05.2013. 
године, наведени записник је једногласно усвојен. 
 

II 
 

 На основу захтева Института за хемију бр. 03-370/9 од 27.05.2013. године, а 
на основу члана 89, 90 и 161 Статута Факултета, Наставно-научно веће је 
једногласно донело следеће 

 
О д л у к е 

 
II-1 Предлаже се Декану Факултета, као надлежном органу, да донесе 

одлуку о објављивању конкурса за избор једног редовног професора за ужу научну 
област Неорганска хемија у Институту за хемију Факултета. 

 
II-2. Утврђује се предлог комисије за припрему Извештаја по расписаном 

конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Неорганска 
хемија из става 1 ове одлуке, у следећем саставу: 
 

1. др Срећко Трифуновић, редовни професор  ПМФ-а  Универзитета у 
Крагујевцу,ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Мирослав Спасојевић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Хемија; 

3. др Дејан Полети, редовни професор Технолошко-металуршког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Неорганска хемија. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу. 



III 
 

На основу члана 156 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Иван Гутман,  професор емеритус 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физичка хемија; др Јелена Радић-Перић, редовни професор Факултета за физичку 
хемију у Београду, ужа научна област Атомистика; др Светлана Марковић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Физичка хемија; др Зорица Петровић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска  
хемија, као и извештаја руководиоца техничко-информативне службе и продекана 
за наставу и научни рад бр. 29/36 од 27.05.2013. године, Наставно-научно веће 
Факултета је једногласно донело следећу 
 

О д л у к у 
 

III-1. Утврђује се предлог одлуке да се др Јелена Ђурђевић, истраживач-
сарадник, изабере у  звање научни сарадник, за научну област Хемија у Институту 
за хемију, на пет година. 

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

 
IV 

 
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског 

колегијума Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године,  Извештаја 
стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др 
Зорка Станић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Аналитичка хемија; др Предраг Ђурђевић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област: Аналитичка хемија; др Милан Антонијевић, редовни професор 
Техничког факултета у Бору, ужа научна област Аналитичка хемија, као и 
сагласности Института за хемију бр. 03-370/10 од 27.05.2013. године,  Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IV-1.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Зорана Симића, асистента, у 
звање научни сарадник за научну област  Хемија у Институту за хемију Природно-
математичког факултета у Крагујевцу и ставља на увид јавности достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на сајту 
Факултета у трајању од 30 дана. 
 

 



V 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, члана 98 Статута 
Факултета,  Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 
22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког 
факултета бр. 02-370/1 од 22.05.2013. године у саставу: др Мирољуб Дугић, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Квантна физика; др Иван Живић, редовни професор ПМФ-а 
Универзиетата у Крагујевцу, ужа научна област Физика кондензоване материје; др 
Таско Грозданов, научни саветник Института за физику Универзитета у Београду,   
ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика, као и сагласности 
Института за физику Факултета, а по конкурсу расписаном 24.04.2013. 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 мр Момира Арсенијевића,  
истраживача-сарадника, у звање асистент за ужу научну област  Квантна физика и 
ставља на увид јавности достављањем техничко-информатичкој служби Факултета 
са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

VI 
 
На основу  члана 71 Закона о високом образовању, члана  98 Статута 

Факултета, Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 
22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-математичког факултета 
бр. 02-370/2 од 22.05.2013. године у саставу: др Светислав Савовић, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Субатомска физика; др Дејан Пантелић, научни саветник  Института 
за физику Универзитета у Београду,  ужа научна област Оптика; др Милан 
Ковачевић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Атомска, молекулска и оптичка физика, као и сагласности 
Института за физику Факултета,  а по конкурсу расписаном 24.04.2013. 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 Љубице Кузмановић, дипломираног 
физичара, студента мастер академских студија физике, у звање сарадник у настави 
са 30% пуног радног времена за ужу научну област Атомска, молекулска и оптичка 
физика и ставља на увид јавности достављањем техничко-информатичкој служби 
Факултета са циљем објављивања на сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

 
 



VII 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке Ректорског 
колегијума Универзитета у Крагујевцу бр. 819 од 22.10.2012. године, Извештаја 
стручне комисије Природно-математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др 
Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког  факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Растко 
Вукићевић, редовни професор Природно-математичког  факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Органска хемија; др Тања Солдатовић,  доцент  
Државног универзитета у  Новом Пазару, ужа научна област Хемија, 
као и сагласности Института за хемију  бр. 03-370/12 од 27.05.2013. године,  
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VII-1.   Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Марине Д. Рвовић, истраживача-
сарадника у звање истраживач-сарадник за научну област Хемија у Институту за 
хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и ставља на увид јавности 
достављањем техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на 
сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 

VIII 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-370/6 од 27.05.2013.године, Наставно-
научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
VIII-1. Покреће се поступак за избор др Биљане Ђ. Глишић, истраживача-

сарадника 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 др Биљане Ђ. 
Глишић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија; 

2. др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија; 

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

4. др Снежана Рајковић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска хемија. 

 
 

 



IX 
 

На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Марина Топузовић, ванредни  
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Соња Дулетић-
Лаушевић, ванредни  професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др Горица 
Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, 
бр. 29/38 од 27.03.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IX-1.    Моника   Радуловић,   мастер биолог,    бира   се     у   истраживачко    
звање  истраживач- приправник, за научну област Биологија, на три године. 

 
 
 

На основу члана 99 Статута Факултета, Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета у саставу: др Марина Топузовић, ванредни  
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Соња Дулетић-
Лаушевић, ванредни  професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 
ужа научна област Морфологија, фитохемија и систематика биљака; др Горица 
Ђелић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Морфологија, систематика и филогенија биљака, као и извештаја 
руководиоца техничко-информативне службе и продекана за наставу и научни рад, 
бр. 29/37 од 27.05.2013. године, Наставно-научно веће Факултета је једногласно 
донело следећу 

 
О д л у к у 

 
IX-2. Филип Грбовић, мастер биолог-еколог, бира се у истраживачко звање 

истраживач-приправник, за научну област Биологија, на три године. 
 

X 
 

На основу члана 51 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Института за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-370/14 од 
27.05.2013. године у саставу: др Живадин Д. Бугарчић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска 
хемија (ментор); др Милош И. Ђуран, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Неорганска хемија; др 
Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета  Универзитета у Београду, 



ужа научна област Неорганска хемија; др Биљана В. Петровић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Неорганска хемија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
О д л у к у 

 
X-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу за оцену  и одбрану  докторске дисертације под насловом "Механизам 
нуклеофилних супституционих реакција комплекса Pt(IV) и динуклеарних 
комплекса Pt(II)", кандидата Снежане Јовановић. 

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. 
 

XI 
 

На захтев Института за хемију бр. 03-370/13 од 27.05.2013. године, 
Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу   

 
О д л у к у 

 
XI-1. Одређује се комисија за оцену и одбрану докторске дисертације под 

називом "Структурне и електронске особине комплекса никал(II) са пентадентатним 
диаминотрикарбоксилатним лигандима" кандидата  Светлане Белошевић, у следећем 
саставу: 

 
1. др Зоран Матовић, ванредни професор  Природно-математичког факултета 

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

факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Неорганска 
хемија; 

3. др Бранимир Јованчићевић, редовни професор Хемијског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област: Примењена хемија. 

 
 

XII 
 

На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 04-370/14 од 27.04.2013. 
године у саставу: др Андраш Штајн, редовни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физиологија животиња и 



човека и молекуларна биологија; др Марина Топузовић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Морфологија, систематика и филогенија биљака; др Снежана Марковић, доцент 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија; др Милица Пешић, 
научни сарадник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ 
Универзитета у Београду, ужа научна област Молекуларна неуробиологија и 
Молекуларна онкологија, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело 
следећу 

 
О д л у к у 

 
XII-1. Прихвата се  Извештај  стручне комисије  Природно-математичког 

факултета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Молекуларни 
механизми апоптозе у ћелијама карцинома колона након in vitro третмана 
екстрактима лековитих биљака“ за израду докторске дисертације кандидату 
Милени Ћурчић, дипломираном биологу.    

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др 
Снежана Марковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу. 

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

 
На основу Извештаја стручне комисије Института за хемију Природно-

математичког факултета у Крагујевцу бр. 03-370/11 од 27.05.2013. године у 
саставу: др Иван Гутман, професор емеритус, Природно-математички факултет 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија, др Светлана 
Марковић, редовни професор  Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Физичка хемија; др Зоран Марковић, ванредни 
професор Државног Универзитета у Новом Пазару, ужа научна област  Хемија; др 
Јасмина Димитрић-Марковић, ванредни професор Факултета за физичку хемију у 
Београду, ужа научна област: Физичка хемија- спектрохемија, Наставно-научно 
веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Механизми 
антиоксидативног деловања бајкалеина“ за израду докторске дисертације 
кандидату Дејану Миленковићу, истраживачу-сараднику Истраживачко-развојног 
центра за биоинжењеринг БиоИРЦ д.о.о., Крагујевац. 

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др 
Зоран Марковић, ванредни професор Државног Универзитета у Новом Пазару. 



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

На основу Извештаја стручне комисије Института за математику и 
информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу бр. 05-370/3 од 
24.05.2013. године у саставу: др Бошко Јовановић, редовни професор 
Математичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Нумеричка 
анализа; др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Математика и рачунарство; др Дејан 
Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу,  ужа научна област Математичка анализа са применама; др Марија 
Станић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Математичка анализа са применама, Наставно-
научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

факултета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом: „Нумеричка 
апроксимација дводимензионалних параболичких проблема са делта функцијом“ за 
израду докторске дисертације кандидату Братиславу Средојевићу, дипломираном 
математичару.    

Одређује се за ментора докторске дисертације из става 1 ове одлуке др Дејан 
Бојовић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу. 

 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. 

 
 

XIII 
 

На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-370/5 од 
27.05.2013. године, Наставно научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

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

"Биогеографска и популациона диференцијација јелена (Cervus elaphus L.) на 
подручју Југоисточне Европе." и кандидата мр Јована Брадваровића, 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 Александар Остојић, ванредни професор Природно-математичког 



факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине; 

3. др Вида Јојић, научни сарадник Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област Биологија. 
 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
 
 

XIV 
 

На  захтев  Вере Дивац  бр. 03-370/7 од 27.05.2013.године, а  у  складу са 
чланом 49 Статута Универзитета и чланом 50 Статута Факултета, Наставно-научно 
веће једногласно донело следећу   

О д л у к у 
 

XIV-1. Одобрава се продужење рока за израду и одбрану докторске 
дисертације под насловом "Кинетика и механизам фенилселеноетерификације (Z)- 
у (Е)-хекс-4-ен-1-ола" кандидату Вери Дивац и то у трајању од годину дана јер 
наведена докторска дисертација због болести није завршена у законски 
предвиђеном року. 

 
 
На захтев Марине Рвовић  бр. 03-370/8 од 27.05.2013. године, а у складу са 

чланом 49 Статута Универзитета и чланом 50 Статута Факултета Наставно-научно 
веће је  једногласно донело следећу одлуку 
 

О д л у к у 
 

XIV-2. Одобрава се продужење рока за израду и одбрану докторске 
дисертације под насловом "Механизам циклизационих реакција за синтезу 
прекурсора неких физиолошки важних једињења" кандидату Марини Рвовић и то у 
трајању од годину дана јер наведена докторска дисертација због болести није 
завршена у законски предвиђеном року. 
. 
 

XV 
 

На основу захтева Продекана за наставу и научни рад бр. 01-370/17   од 
28.05.2013., а у вези са реализацијом aктивности дефинисаних Планом интегритета 
Факултета, Наставно-научно веће Факултета је једногласно донело следећу 

 
О д л у к у 

 
XV-1. Усвајају се услови под којима се могу попуњавати слободна места 

након завршеног пријемног испита и рангирања кандидата на Природно-



математичком факултету у Крагујевцу, на студијским програмима основних 
академских студија на Факултету и то:  

а) за упис на слободна места за основне академске студије биологије и 
основне академске студије екологије признаје се положен пријемни испит из 
БИОЛОГИЈЕ на другим факултетима у Србији; 

б) за упис на слободна места за основне академске студије физике признаје 
се положен пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ са студијских група математика и 
информатика са Природно-математичког факултета у Крагујевцу, као и положен 
пријемни испит из ФИЗИКЕ или МАТЕМАТИКЕ на другим факултетима у Србији; 

в) за упис на слободна места за основне академске студије хемије признаје 
се положен пријемни испит из ХЕМИЈЕ на другим факултетима у Србији; 

г) за упис на слободна места за основне академске студије математике и 
основне академске студије информатике признаје се положен пријемни испит из 
МАТЕМАТИКЕ  на другим државним факултетима у Србији из области природно-
математичких или техничко-технолошких наука. 

Уколико се пријави више кандидата од броја упражњених места,  вршиће се   
рангирање пријављених кандидата и то на основу успеха у средњој школи и 
освојених бодова на пријемном испиту. 
 

XVI 
 

На   захтев  Економског  факултета  Универзитета  у  Крагујевцу   бр. 01-
370/16 од 27.05.2013. године,   а  на  основу   члана 75.  Закона о високом 
образовању  и  члана   156 Статута Факултета Наставно-научно веће једногласно је 
донело следећу одлуку    
 

О д л у к у 
 

XVI-1. Даје се сагласност мр Љиљани Вукићевић-Ђорђевић, предавачу 
страног језика на Катедри општеобразовних предмета Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу, за рад у допунском радном односу до 1/3 пуног радног 
времена на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, за извођење наставе 
из предмета Енглески језик на основним академским студијама у школској 2013/14. 
години.  
 
 

На   захтев  Агрономског  факултета  у Чачку Универзитета  у  Крагујевцу   
бр. 01-370/18 од 29.05.2013. године,   а  на  основу   члана 75.  Закона о високом 
образовању  и  члана   156 Статута Факултета Наставно-научно веће једногласно је 
донело следећу одлуку    
 

О д л у к у 
 

XVI-2. Даје се сагласност др Марији Станић, ванредном професору 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за рад у допунском радном 
односу до 1/3 пуног радног времена на Агрономском факултету у Чачку 



Универзитета у Крагујевцу, за извођење наставе и вежби из предмета Математика 1 
и Математика 2 на основним академским студијама у школској 2013/14. години.  

 
XVII 

 
У оквиру oве тачке проф.др Растко Вукићевић је предложио да се обезбеди 

ефикасније затамњење просторије у којој се одржавају седнице Наставно-научног 
већа Факултета, чиме би се омогућила адекватна презентација путем пројектора. 

 
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 
 

 

  Јелена  Јовановић                   Проф. др Драгослав Никезић 
 
 

 


