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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. Избор чланова Савета Факултета – представника ННВ-а у новом сазиву. 
3. Доношење одлуке о избору асистената. 
4. Разматрање извештаја комисије о избору једног асистента за ужу научну област 

Аналитичка хемија. 
5. Покретање поступка за избор три асистента и једног сарадника у настави у 

Институту за физику. 
6. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника.  
7. Разматрање извештаја о избору истраживача-сарадника. 
8. Покретање поступка за избор једног истраживача-сарадника у Институту за 

хемију. 
9. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника. 
10. Утврђивање одлуке о прихватању  извештаја Комисије за оцену урађене 

докторске дисертације. 
11. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у 

Институту за математику и информатику. 
12. Разматрање извештаја  комисије за оцену подобности теме и кандидата за 

израду докторске дисертације у Институту за хемију, Институту за математику 
и информатику  и Институту за биологију и екологију. 

13. Одређивање комисије за писање извештаја о подобности кандидата и научној 
заснованости теме докторске дисертације у Институту за хемију. 

14. Решавање захтева за продужење рока за одбрану докторске дисертације. 
15. Утврђивање предлога Правилника о условима за упис на: мастер академске 

студије математике,  мастер академске студије информатике, докторске  
академске студије математике и докторске академске студије информатике.  

16. Утврђивање садржаја пријемног испита за мастер и докторске академске студије 
математике и мастер и докторске академске студије информатике (рачунарских 
наука). 

17. Одређивање комисија за рецензију рукописа. 
18. Допуна редакције часописа Kragujevac Journal of Mathematics за период 2013-

2015. година. 



19. Доношење одлуке о одустајању од студијског програма основних струковних 
студија екологије. 

20. Решавање захтева за давање сагласности за допунски рад наставника Факултета. 
21. Захтеви наставника и сарадника. 

 
Седница ће бити одржана у среду 20. 03. 2013. године са почетком у 12 часова у 
просторији бр. 15 преко пута библиотеке у приземљу централне зграде  Факултета. 
 
 

Д Е К А Н 
 

Проф. др Драгослав Никезић 


