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 К р а г у ј е в а ц 
 

З А П И С Н И К 
 

Са IV  седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета у 
текућем мандатном периоду, одржане дана 05.12.2012. године, са почетком у 12 
часова. 

Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице 
присуствовао је 31 члан већа и то: проф.др Дејан Бојовић, проф. др Растко 
Вукићевић,  мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, Ненад Вуковић, мр Слађана 
Димитријевић, 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 Поповић, Мирко Радуловић, проф. др Бранислав Ранковић, проф. др 
Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, проф. др Снежана Станић, Олгица 
Стефановић, проф. др Слободан Сукдолак, доц. др Бобан Стојановић, проф. др 
Јелица Стојановић, проф. др Марина Топузовић, проф. др Срећко Трифуновић  и 
проф. др Љиљана Чомић. 

Проф. др Мирољуб Дугић, дошао је на седницу са малим закашњењем тако 
да је укупан број присутних чланова већа био 32.  

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, 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 Комисије о избору наставника у звање ванредни 

професор за ужу научну област Математичка анализа  са применамa, 
3. Разматрање три извештаја Комисије о избору наставника у звање доцент,  
4. Разматрање извештаја Комисије о избору у научно звање научни сарадник за 

научну област Хемија, 
5. Разматрање четири извештаја Комисија о избору сарадника у звање асистент у 

Институту за физику, 



6. Разматрање извештаја Комисије о избору у звање истраживач – сарадник  за 
научну област Хемија, 

7. Разматрање извештаја Комисије о избору у звање истраживач – приправник и 
то: два извештаја за научну област Хемија и једног за научну област Биологија, 

8. Покретање три поступка за избор у научно звање научни сарадник за научну 
област Хемија, 

9. Покретање поступка за избор у звање  истраживач- сарадник за научну област 
Биологија, 

10. Одређивање Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације у 
Институту за хемију,   

11. Одређивање Комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости 
теме   докторске дисертације у Институту за физику и Институту за математику 
и информатику, 

12. Поверавање наставе на Докторским академским студијама у Институту за 
математику и информатику, 

13. Давање сагласности за рад на другој високошколској установи, 
14. Разно.  

 
   I 

 
Записник под бројем 810 са III седнице Наставно-научног већа, у текућем 

мандатном периоду, одржане дана 21.11.2012. 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 Градимир В. Миловановић, редовни професор 
Математичког института САНУ у Београду,  уже научне области Нумеричка 
анализа и Теорија апроксимација; др Дејан Р. Бојовић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област 
Математичка анализа са применама;  др Александар С. Цветковић, ванредни 
професор Машинског факултета Универзитета у Београду, ужа научна област: 
Математика и рачунарство као и сагласности Инсититута за математику и 
информатику Факултета бр. 05-840/14 од 30.11.2012. 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 Марије Станић, доцента у 
звање ванредног професора за ужу научну област Математичка анализа са 
применама 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 Светлана Марковић, проф. др Срећко Трифуновић 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 Валериј Бочварски, редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Атомска, молекуларна и оптичка физика; др Владимир Пејчев, 
редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, 
ужа научна област Атомска, молекуларна и оптичка физика; др Братислав 
Маринковић, научни саветник Института за физику у Земуну, ужа научна област 
Атомска, молекуларна и оптичка физика као и сагласности Института за физику бр. 
02-840/7 од 28.11.2012.године, а по конкурсу расписаном дана 19.09.2012. 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 Виолете Петровић,  у звање 
доцента за ужу научну област Атомска, молекуларна и оптичка физика  у 
Институту за физику 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 Смиљка Шимић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, ужа научна област 
Зоологија;  др Жељко Томановић, редовни професор Биолошког факултета 
Универзитета у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика и 
филогенија животиња; др Љубиша Станисављевић, ванредни професор Биолошког 
факултета Универтитета у Београду, ужа научна област Морфологија, систематика 
и филогенија животиња;  др Александар Остојић, ванредни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Екологија, 
биогеографија и заштита животне средине као и сагласности Института за 
биологију и екологију бр. 04-840/19 од 03.12.2012.године, 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 Беле Блесићa,  у звање доцента 
за ужу научну област Зоологија  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 Мирослав Петровић, редовни професор 
Државног универзитета у Новом Пазару, ужа научна област Aлгебра и логика; др 
Мирко Леповић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област  Алгебра и логика; др Радосав 
Ђорђевић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Алгебра и логика, као и сагласности Института за 
математику и информатику бр. 05-840/15 од 30.11.2012.године, 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-3. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор др Бојане Боровићанин,  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 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 

Природно-математичког факултета бр. 03-840/11 од 28.11.2012. године у саставу: 
др Милан Јоксовић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у  
Крагујевцу, научна област Органска хемија; др Владимир Павловић, редовни 
професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, научна област Органска 
хемија; др Зорица Петровић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област: Органска хемија, 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 Виолете Марковић, 
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. 
 

 
 
 
 
 



      V 
 
  У оквиру ове тачке повела се нешто краћа дискусија у којој су учествовали: 
проф. др Владимир Ристић и проф. др Иван Живић. Након ове дискусије, а на 
основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског колегијума 
бр.819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: Др Владимир Ристић,  редовни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа 
научна област Атомска, молекуларна и оптичка физика;  др Наташа Недељковић,  
редовни професор Физичког факултета Универзитета у Београду, ужа научна 
област Физика атома и молекула;  др Мирољуб Дугић,  редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: 
Квантна физика, а по конкурсу расписаном дана 24.10.2012. 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 др Мирка Радуловића, асистента, у 
звање асистента за ужу научну област Атомска, молекуларна и оптичка физика у 
Институту за физику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на  сајту 
Факултета. 
 
 
 На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Лука Поповић, научни саветник 
Астрономске опсерваторије у Београду,  научна област Астрофизика; др Милан 
Димитријевић, научни саветник Астрономске опсерваторије у Београду, научна 
област Астрофизика; др Милан Ковачевић, доцент Природно-математичког 
факултета  Универзитета у Крагујевцу,  научна област: Атомска, молекуларна и 
оптичка физика, а по конкурсу расписаном дана 24.10.2012. године у листу 
"Послови", 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 Саше Симића, асистента, у 
звање асистента за ужу научну област Електродинамика, физика плазме и 
астрофизика у Институту за физику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана 
достављањем техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на  
сајту Факултета. 
 
 
 



На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Томислав Павловић, редовни 
професор Природно-математичког факултета у Нишу, ужа научна област Физика 
површина и танких слојева; др Светислав Савовић, редовни професор Природно-
математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област 
Субатомска физика; др Ацо Јанићијевић, доцент Технолошко-металуршког 
факултета у Београду, ужа научна област: Физика кондензоване материје, а по 
конкурсу расписаном дана 28.11.2012. године у листу "Послови", 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 Небојше Даниловића, 
асистента, у звање асистента за ужу научну област Физика кондензоване материје 
у Институту за физику Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем 
техничко-информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на  сајту 
Факултета. 
 

На основу члана 72 Закона о високом образовању, Одлуке ректорског 
колегијума бр. 819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Природно-
математичког факултета у Крагујевцу у саставу: др Драгослав Никезић, редовни 
професор ПМФ-а Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Радијациона 
физика;  др Светислав Савовић, редовни професор ПМФ-а Универзитета у 
Крагујевцу, ужа научна област Субатомска физика; др Оливера Цирај-Бјелац, 
ванредни професор Електротехничког факултета Универзитета у Београду, ужа 
научна област: Нуклеарна техника, а по конкурсу расписаном дана 24.10.2012. 
године у листу "Послови", Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело 
следећу 
 
                                                                 О д л у к у 
 
  V-4. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор мр Драгане Костић, асистента, у 
звање асистента за ужу научну област Радијациона физика у Институту за физику 
Факултета и ставља на увид јавности 30 дана достављањем техничко-
информатичкој служби Факултета у циљу објављивања на  сајту Факултета. 
 
      VI 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета, Одлуке ректорског 
колегијума бр.819 од 22.10.2012. године и Извештаја стручне комисије Института 
за хемију бр. 03-810/6 од 14.11.2012. године у саставу: др Зоран Матовић, ванредни 
професор Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа 
научна област Неорганска хемија; др Весна Милетић, доцент Природно-



математичког факултета Универзитета у Крагујевцу,  ужа научна област 
Неорганска хемија; др Мирослав Спасојевић, редовни професор Агрономског 
факултета у Чачку, ужа научна област  Неорганска хемија, 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 Марине Ћендић, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област-Хемија  и доставља 
техничко-информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на  сајту 
Факултета у трајању од 30 дана. 
 
               VII 
 

 На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-840/9 од 28.11.2012. године у саставу: др 
Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Органска хемија; др Љубинка Јоксовић, 
доцент Природно-математичког факултета Универзитета Крагујевцу, научна 
област Аналитичка хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног универзитета у 
Новом Пазару, научна област: Хемија, 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 Нинка Раденковића, дипломираног 
хемичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Хемија у Институту 
за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља техничко-
информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на  сајту Факултета у 
трајању од 30 дана. 
 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 03-840/10 од 28.11.2012. године у саставу: 
др Зорица Бугарчић, редовни професор Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, научна област Органска хемија; др Светлана 
Марковић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 
Крагујевцу научна област Физичка хемија; др Тања Солдатовић, доцент Државног 
универзитета у Новом Пазару, научна област: Хемија, Наставно-научно веће 
Факултета једногласно је донело следећу 

 
 
 
 



     О д л у к у 
 

VII-2.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Ненада Јанковића, мастер 
хемичара у звање истраживач-приправник, за научну област – Хемија у Институту 
за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и доставља техничко-
информатичкој служби Факултета са циљем објављивања на  сајту Факултета у 
трајању од 30 дана. 
 

На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије 
Природно-математичког факултета бр. 04-840/18 од 03.12.2012. године у саставу:  
др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета у Београду,ужа 
научна област Биохемија; др Славица Солујић, редовни професор Природно-
математичког факултета  Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија 
и  Хемија природних производа; др Јелица Стојановић, ванредни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета  у Крагујевцу, ужа научна област 
Биохемија, Наставно-научно веће Факултета једногласно је донело следећу 

 
 

     О д л у к у 
 

VII-3.  Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког 
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Јасмине Милићевић, дипломираног 
биолога у звање истраживач-приправник, за научну област – Биологија у 
Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у 
Крагујевцу и доставља техничко-информатичкој служби Факултета са циљем 
објављивања на  сајту Факултета у трајању од 30 дана. 
 
 
               VIII 
 
 На  захтев Института за хемију, бр. 03-840/9 од 28.11.2012. године, 
Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-1. Покреће се поступак за избор др Ивана Дамљановића, асистента  у 
научно звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор др Ивана 
Дамљановића у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

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

2. др Зоран Ратковић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета 
у Крагујевцу, научна област: Органска хемија 



3. др Нико Радуловић, ванредни професор Природно-математичког факултета 
у Нишу,  научна област: Органска хемија. 

 
На  захтев Института за хемију, бр. 03-840/12 од 28.11.2012. године, 

Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-2. Покреће се поступак за избор др Марија Живковић, асистента  у 
научно звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту за хемију 
Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 
 

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

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

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

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

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

 
На  захтев Института за хемију, бр.03-840/12 од 28.11.2012. године, 

Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

О д л у к у 
 

VIII-3. Покреће се поступак за избор др Биљане Глишић, истраживача-
сарадника  у научно звање научни сарадник за научну област Хемија у Институту 
за хемију Природно-математичког факултета у Крагујевцу. 
 

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

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

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

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

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

 
 
 



IX 
На захтев Института за биологију и екологију, бр. 04-840/17 од 03.12.2012. 

године, Наставно-научно веће, једногласно је донело следећу 
 

       О д л у к у 
 

IX-1. Покреће се поступак за избор мр Виолете Јаковљевић , истраживача-
приправника  у истраживачко звање истраживач-сарадник у Институту за 
биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну 
област Биологија. 
 

Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор мр Виолете 
Јаковљевић у звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу: 
 

1. др Јелица Стојановић, ванредни професор Природно-математичког 
факултета Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија, 

2. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета  
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област Биохемија и Хемија 
природних   производа, 

3. др Лидија Израел-Живковић, доцент Медицинског факултета  Универзитета 
у  Београду, ужа научна област: Хемија у медицини. 

X 
      На основу захтева Института за хемију Факултета бр. 03-840/13 од 
28.11.2012.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 " Секундарни метаболити биљака Gentiana asclepiadea L.  и Gentiana 
cruciata L. са антибиотичком, антиоксидативном и хепатопротективном 
активношћу " кандидата Владимира Михаиловића, у следећем саставу: 

1. др Славица Солујић, редовни професор Природно-математичког факултета  
            Универзитета у Крагујевцу, научна област Биохемија и Хемија природних  
            производа, 

2. др Мирослав Врвић, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у  
Београду, научна област: Биохемија, 

3. др Данијела Мишић, научни сарадник Института за биолошка истраживања  
„Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научна област: Физиологија 
биљака, 

4. др  Лидија Израел-Живковић, доцент Института за хемију Медицинског 
факултета  Универзитета у Београду, научна област: Хемија у медицини. 

 
   XI 
 
           На основу захтева Института за физику  бр. 02-840/22 од 05.12.2012. године, 
Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 



                                                               О д л у к у 
 

XI-1. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
" Процена излагања становништва терестријалним изворима јонизујућих зрачења на 
Косову и Метохији " и кандидата Љиљане Гулан, за израду докторске дисертације 
под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

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

2. др Зора Жунић, виши научни сарадник ИНН Винча  
ужа научна област: Радијациона физика, 

3. др Гордана Милић, доцент Природно-математичког факултета у 
Косовској Митровици Универзитета у Приштини, ужа научна област: 
Експериментална физика, 

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

 
 

Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
На основу захтева Института за математику и информатику  бр. 05-840/16 од 

30.11.2012. године, Наставно-научно је једногласно донело следећу 
 
                                                               О д л у к у 

 
XI-2. Утврђује се предлог комисије за оцену подобности теме под називом 
 " Развој и анализа метахеуристичких метода за испитивање задовољивости 

формула у вероватносним логикама " и кандидата мр Татјане Стојановић, за 
израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу: 
 

1. др Зоран Огњановић, научни саветник Математичког института САНУ у 
Београду, ванредни професор Математичког факултета у Београду, ужа 
научна област: Математичка логика и рачунарство, 

2. др  Татјана Давидовић, виши научни сарадник Математичког института 
САНУ у Београду, ужа научна област: Рачунарство, 

3. др Милош Ивановић, доцент Природно-математичког факултета 
Универзитета у Крагујевцу, ужа научна област: Рачунарске комуникације. 

 
Ову одлуку доставити Универзитету у Крагујевцу на даљи поступак. 
 
               XII 

 На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-840/21 
од 03.12.2012. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 
 



 
                 О д л у к у 
 

XII-1. Одређује се да ће наставу у школској 2012/2013. години  у Институту 
за математику и информатику Факултета држати следећи наставници на 
докторским  академским студијама математике и докторским академским 
студијама рачунарских наука: 

 

Рачунарске науке - докторске академске студије 

Задужења наставника школске 2012/2013. године 
Предмет  Наставник  
Методологија научно-
истраживачког рада 

Бранислав Поповић  

Технологија програмирања Бобан Стојановић  
Теоријско рачунарство Зоран Огњановић научни саветник, 

Математички институт 
САНУ 

Напредне базе података Ненад Стефановић  
Интернет технологије Милош Ивановић, 

Владимир 
Цвјетковић 

 

Теорија графова Бојана 
Боровићанин 

 

Нумеричке методе Марија Станић  
Интелигентни системи Владимир 

Цвјетковић, Зоран 
Огњановић 

 

Информациони системи Ненад Стефановић  
Аквизиција података Владимир 

Цвјетковић 
 

Рачунарско моделирање и 
симулације 

Бобан Стојановић  

Спектрална теорија графова Мирко Леповић  
Теорија рекурзија Небојша 

Икодиновић 
доцент, Математички 
факултет у Београду 

Представљање знања и 
закључивање 

Небојша 
Икодиновић 

доцент, Математички 
факултет у Београду 

Web-базирани системи Милош Ивановић  
Софтверски инжињеринг Бобан Стојановић  
Рачунарско управљање Милан Матијевић ред. проф. Факултета 

инжењерских наука 
Електронско пословање Ненад Стефановић  
Програмирање у дискретној 
математици 

Драган Урошевић, 
Мирко Леповић 

научни саветник, 
Математички институт 
САНУ 



Математика - докторске академске студије 

Задужења наставника школске 2012/2013. године 
Предмет  Наставник  
Методологија научно-
истраживачког рада 

Бранислав 
Поповић 

 

Одабрана поглавља 
дискретне математике 

Мирослав 
Петровић 

ред. проф., Државни 
универзитет у Новом 
Пазару 

Теорија графова Бојана 
Боровићанин 

 

Нумеричка анализа Марија Станић  
Теорија оператора и 
функционални простори 

Дејан Бојовић  

Оптимизација Љиљана Павловић  
Класична 
диференцијална 
геометрија 

Мирослава 
Петровић- 
Торгашев 

 

Риманова и семи-
Риманова геометрија 

Емилија Нешовић  

Универзалне алгебре Зоран Марковић научни саветник, 
Математички институт 
САНУ 

Теорија модела Миодраг Рашковић научни саветник, 
Математички институт 
САНУ 

Теорија рекурзија Небојша 
Икодиновић 

доцент, Математички 
факултет у Београду 

Спектрална теорија 
графова 

Мирко Леповић  

Спектрална теорија 
матрица 

Бојана 
Боровићанин 

 

Теорија апроксимација Градимир 
Миловановић 

академик, ред. проф. 
Математички институт 
САНУ 

Нумеричка интеграција Миодраг Спалевић ред. проф., Машински 
факултет у Београду 

Теорија игара Љиљана Павловић  
Линеарно програмирање Јозеф Кратица научни саветник, 

Математички институт 
САНУ 

Геометрија 
подмногострукости 

Мирослава 
Петровић- 
Торгашев 

 

Лиове групе Емилија Нешовић  
Булове алгебре Радосав Ђорђевић  



Теорија скупова Небојша 
Икодиновић 

доцент, Математички 
факултет у Београду 

Примена дискретне 
математике у природним 
и техничким наукама 

Иван Гутман  

Програмирање у 
дискретној математици 

Мирко Леповић  

Софтвер за нумеричку 
анализу 

Марија Станић  

Математика - докторске академске студије - наставак 
Предмет  Наставник  
Нумеричко решавање ПДЈ Дејан Бојовић  
Нумеричке методе 
оптимизације 

Јозеф Кратица научни саветник, 
Математички 
институт САНУ 

Дискретна оптимизација Вера Вујчић ред. проф. Факултет 
организационих 
наука у Београду 

Инфинитарне логике и логике 
са генералисаним кванторима 

Миодраг Рашковић научни саветник, 
Математички 
институт САНУ 

Нестандардна анализа Радосав Ђорђевић  
Комплексне многострукости Мирјана Ђорић ред. проф. 

Математички 
факултет у Београду 

Симетрије Зоран Ракић ред. проф. 
Математички 
факултет у Београду 

   
  
 
 
Поверавање наставе на Доктпорским академским студијама 
БИОЛОГИЈЕ  
 
 
Предмет Наставник  
Статистичке методе у 
биолошким истраживањима 

Слађана 
Димитријевић 
(ментор Марија 
Станић) 

 

 
 
 
 
 



 
          XIII 
На основу захтева Високе техничке школе струковних студија у Kрагујевцу 

бр. 01-832 од 05.12.2012.год., заведено под бр. 05-840/22 од 05.12.2012.године, 
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу 
 
 
 
               О д л у к у 
 

     XIII-1. Oдобрава се,  др Жељку Павловићу, асистенту у Институту за 
математику и информатику Природно-математичког факултета у Крагујевцу, 
ангажовање до 1/3 радног времена на Високој техничкој школи струковних студија 
у Крагујевцу, за извођење наставе у школској 2012/13 години на пословима 
сарадника у настави за ужу научну област Математика и програмирање. 

 
        XIV 
 
             У оквиру тачке разно повела се нешто дужа дискусија у којој су 
учествовали: проф. др Срећко Трифуновић, проф. др Драгослав Никезић, проф. др 
Растко Вукићевић, проф. др Бранислав Поповић, проф. др Аца Марковић, проф. др 
Милош Ђуран и проф. др Владимир Ристић. Наиме, Декан Факултета обавестио је 
чланове Наставно-научног већа да је дошло до замене члана Стручног већа за 
природно-математичке науке Универзитета, тј. да ће уместо Декана Факултета, 
проф. др Драгослава Никезића, бити члан, проф. др Светислав Савовић јер по ставу 
Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу, Декан Факултета више не би 
било пожељно да врши функцију члана Стручног већа. Такође је и проф. др Срећко 
Трифуновић предложио да се на наредном Наставно-научном већу разматра о 
делегатима у Савету Универзитета, као и о делегатима Стручног већа 
Универзитета. 
 
 

Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 50 минута. 
 
 
    З А П И С Н И Ч А Р                                                             Д Е К А Н 

 

   Далиборка Јовановић    Проф. др Драгослав Никезић 
 
 
 

 
 


