
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/42-2022/5 

Дана: 11. 02. 2022. године 

Нови Сад 

 
 

На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. 

закон, 73/2018, 67/2019,  6/2020-др. закон, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон) и 

члана 157. став 1. тачка 25. Статута Медицинског факултета Нови Сад, број: 02-1260 од  2. 4. 2019. 

године, на 42. електронској седници Наставно-научног већа, одржаној од 10. 02. 2022. године, од 08 

часова  до 11. 02. 2022. године, до 14 часова, од укупно  49 чланова са правом одлучивања, од којих 

је, у наведеном периоду, гласало 39  чланова а није гласало 10  чланова, са 39 гласова „за“ 

једногласно је донет  

 

 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на 

Медицинском факултету Нови Сад 

 

 

Члан 1 

 

У члану 9 Правилника о стицању научног назива доктора наука на Медицинском факултету 

Нови Сад (донетог на 33. седници Наставно-научног већа Факултета 16. 07. 2021. године са изменама и 

допунама донетих на 34. седници Наставно-научног већа од 14. 09. 2021. године, у даљем тексту: 

Правилник) мења се ст. 1. тако што се после речи „Комисије за докторске студије“ додају речи: „и/или 

чланови Програмског савета модула.“ 

 

 

Члан 2 

 

У члану 10 ст. 1. тачка 2. Правилника, последња колона „Коауторство“ се брише из табеле. 

 

 

Члан 3 

 

У члану 10 ст. 1. Правилника, тачка 3. мења се и гласи: „Интервју са кандидатом (15%) – 

интервју обављају чланови комисије за спровођење конкурса за упис на докторске студије након 

завршетка конкурсног рока. Чланови комисије за спровођење конкурса за упис на докторске 

студије постављају питања кандидату на која он усмено одговара. Комисија вреднује одговоре 

кандидата од 0 до 15 бодова.“ 



 

 

 

Члан 4 

 

У члану 18 ст. 3. Правилника, тачка 2. се брише. 

Нумерација постојећих тачака 3, 4, 5, 6. и 7.  мења се тако да те тачке по новој нумерацији 

постају тачке 2, 3, 4, 5. и 6.  

 

Члан 5 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању научног назива доктора наука на 

Медицинском факултету Нови Сад ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на интернет-страници 

Факултета. 

 

Након ступања на снагу Правилника о изменама и допунама Правилника о стицању научног 

назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад, израдиће се пречишћен текст Правилника и 

објавити на интернет-страници Факултета.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

                Проф. др Снежана Бркић, декан 

 

 

 


