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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. Утврђивање предлога за избор наставника у звање ванредни професор у Институту 

за биологију и екологију. 
3. Утврђивање предлога за избор наставника у звање доцент у Институту за 

математику и информатику. 
4. Утврђивање предлога за избор наставника страног језика на катедри 

општеобразовних предмета. 
5. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у научно звање научни сарадник 

у Институту за хемију.   
6. Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник у Институту за 

биологију и екологију и Институту за хемију.  
7. Доношење одлуке о избору сарадника у звање асистент у Институту за физику. 
8. Разматрање извештаја комисија  за избор 4 сарадника у Институту за математику и 

информатику. 
9. Доношење одлука о избору сарадника у истраживачко звање истраживач сарадник у 

Институту за физику, Институту за биологију и екологију и Институту за хемију.  
10. Разматрање извештаја комисије за избор сарадника у звање истраживач приправник 

у Институту за математику и информатику. 
11. Утврђивање одлука о прихватању извештаја комисија за оцену  урађених 

докторских дисертација у Институту за физику. 
12. Разматрање извештаја комисија за преглед, оцену и одбрану докторских 

дисертација у  Институту за биологију и екологију, Институту за хемију и 
Институту за математику и информатику. 

13. Разматрање извештаја комисија за оцену научне заснованости  теме и подобности 
кандидата за израду докторских дисертација у Институту за физику и Институту за 
биологију и екологију. 

14.  Одређивање комисија за разматрање приговора на магистарску тезу и извештај 
комисије за преглед, оцену и одбрану магистарске тезе у Институту за биологију и 
екологију.  

15.  Доношење одлуке о прихватању извештаја комисије за преглед, оцену и одбрану 
специјалистичког рада у Институту за физику.  

16. Разматрање захтева упућених ННВ-у. 
17. Разно. 

 
 

Седница ће бити одржана у среду 27.08.2014. године са почетком у 12 часова у просторији 
бр. 15 (мала сала) преко пута библиотеке у приземљу централне зграде Факултета. 

Д Е К А Н 
 

Проф. др Драгослав Никезић 


