
 

Универзитет у Крагујевцу 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
 Број: 230 
 28. 03. 2017. 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. Утврђивање предлога чланова комисије за избор наставника у звање ванредни 

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

за хемију.   
4. Покретање поступка за избор наставника у звање доцент у Институту за хемију.  
5. Разматрање извештаја Комисије за избор сарадника у звање асистент  у Институту за 

хемију. 
6. Утврђивање предлога одлуке за избор научног сарадника у Институту за физику.  
7. Разматрање извештаја комисија за избор научних сарадника у Институту за биологију и 

екологију и Институту за физику. 
8. Покретање поступка за избор научног сарадника у Институту за хемију. 
9. Доношење одлуке о избору истраживача-сарадника у Институту за биологију и 

екологију. 
10. Покретање поступка за избор истраживача-сарадника у Институту за хемију. 
11. Доношење одлуке о избору истраживача-приправника у Институту за хемију. 
12. Покретање поступака за избор истраживача-приправника у Институту за биологију и 

екологију.   
13. Разматрање извештаја комисије за оцену и одбрану докторске дисертације у Институту 

за биологију и екологију. 
14. Размарање извештаја комисије за рецензију рукописа у Институту за биологију и 

екологију.  
15. Разматрање услова и мерила за упис кандидата на мастер и докторске академске 

студије физике. 
16. Разматрање извештаја Комисије за спровођење студентске анкете за зимски семестар 

школске 2016/17. године. 
17. Утврђивање предлога чланова комисија за пријемне испите за школску 2017/18. годину. 
18. Преиначење одлуке ННВ-а у вези студијског програма Психологија. 
19. Захтеви упућени Наставно-научном већу. 
20. Разно. 

 

Седница ће бити одржана у среду  29. 03. 2017. 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 
 


