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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 Број: 50 

 14. 1. 2020. године 

 К р а г у ј е в а ц 
 

На основу члана 177 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. Утврђивање предлога одлукa за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

3. Разматрање Извештаја Комисије за избор наставника у звање ванредни професор у 

Институту за биологију и екологију. 

4. Покретање поступка за избор наставника у звање ванредни професор у Институту за 

биологију и екологију. 

5. Утврђивање предлога одлукa за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику и Институту за биологију и екологију. 

6. Утврђивање предлога одлукa за избор наставника у звање доцент за 30% радног 

времена на Катедри општеобразовних предмета. 

7. Доношење одлука о избору сарадника у звање асистент у Институту за математику и 

информатику. 

8. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент за 50% 

радног времена у Институту за биологију и екологију. 

9. Разматрање Извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент са 30% радног 

времена у Институту за математику и информатику. 

10. Утврђивање предлога чланова Комисије за избор сарадника у звање асистент у 

Институту за хемију. 

11. Утврђивање предлога одлуке о избору вишег научног сарадника. 

12. Покретање поступака за избор виших научних сарадника. 

13. Разматрање Извештаја Комисија о избору научних сарадника у Институту за 

биологију и екологију. 

14. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за хемију. 

15. Разматрање извештаја Комисије за оцену и одбрану дoкторске дисертације у 

Институту за биологију и екологију. 

16. Утврђивање предлога чланова Комисија за оцену и одбрану докторских дисертација у 

Института за хемију. 

17. Утврђивање списка особља ангажованог у наставном процесу које нема наставна 

звања према Закону о високом образовању (лица са научним звањем). 

18. Утврђивање предлога студијских програма докторских акдемских студија у 

Институту за физику, Институту за хемију и Институту за биологију и екологију. 

19. Разматрање Плана научних скупова Факултета за 2020. годину.  

20. Разматрање приоритета у области организовања научних скупова у 2020. години. 

21. Усвајање Извештаја о пролазности на испитима по предметима у школској 2018/19. 

години. 

22. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 

23. Разно. 
 

Седница ће бити одржана у среду 15. 01. 2020. године са почетком у 12 часова у 

просторији А-I-28 на I спрату Централне зграде Факултета. 

 

                       Д Е К А Н  
 

 

      Проф. др Срећко Трифуновић 


