
 

Универзитет у Крагујевцу 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 Број: 420 

 19. 04. 2016. године 

 К р а г у ј е в а ц 

 

На основу члана 157 став 2 Статута Природно-математичког факултета заказујем седницу 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА и предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
 

1. Усвајање записника са претходне седнице. 

2. Разматрање извештаја комисије за избор наставника у звање доцент у Институту 

за хемију.   

3. Покретање поступка за избор доцента у Институту за хемију. 

4. Доношење одлуке о избору асистента у Институту за хемију. 

5. Покретање поступака за избор асистената у Институту за биологију и екологију. 

6. Разматрање извештаја комисије за избор научног сарадника у Институту за 

физику.  

7. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за физику. 

8. Покретање поступака за избор истраживача сарадника у Институту за хемију.  

9. Доношење одлуке о избору истраживача приправника у Институту за хемију. 

10. Разматрање извештаја комисије за избор истраживача-приправника у Институту 

за хемију.   

11. Покретање поступка за избор истраживача приправника у Институту за хемију. 

12. Одобравање одбрана докторских дисертација у Институту за математику и 

информатику и Институту за хемију. 

13. Утврђивање одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и 

одбрану докторске дисертације у Институту за физику. 

14. Разматрање извештаја комисије за оцену научне заснованости теме и 

испуњености услова кандидата за израду докторске дисертације у Институту за 

математику и информатику. 

15. Утврђивање предлога чланова комисија за оцену научне заснованости тема и 

испуњености услова кандидата за израду докторских дисертација у Институту за 

биологију и екологију и Институту за хемију.  

16. Разматрање извештаја рецензената техничког решења у Институту за математику 

и информатику. 

17. Утврђивање предлога Факултета за чланове Матичних научних одбора 

Министарства. 

18. Одређивање чланова Организационог одбора  за организацију II Фестивала 

акваристике и тераристике, рекреативног риболова и риболовног туризyма. 

19. Захтеви упућени ННВ-у. 

20. Разно. 
 

Седница ће бити одржана у среду 20. 04. 2016. године са почетком у 12 часова у 

просторији  А-О-15 преко пута библиотеке у приземљу централне зграде Факултета. 
 

  Д Е К А Н 

          Проф. др Срећко Трифуновић 


