
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/12-2023 

Дана: 17. 1. 2023. године 

Нови Сад 

 

            На основу члана 128. тачка 27. Статута Медицинског факултета Нови Сад 

Универзитета у Новом Саду бр. 02-4842 од 26. 10. 2022. године и члана 23. Пословника о раду 

Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад од 15.4.2019.  године  и 17.  3 .  

2020.  године -пречишћен текст, сазивам  

  

     12 .  ЕЛЕКТРОНСКУ СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА СА РОКОМ 

ГЛАСАЊА ОД 18.1.  ОД 8 ЧАСОВА ДО 20.1.  2023.  ГОДИНЕ ДО 12 ЧАСОВА И 

ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ  

         

 

   ДНЕВНИ РЕД  

 

1. Одлучивање  о предлогу организације и предлогу ценовника припремне наставе за полагање 

пријемног испита за упис кандидата у школској 2023/2024 . години, на српском и енглеском 

језику 

 

 

2. Одлучивање о предлогу да се доц.  др Драган Стајић именује  за локалног 

координатора мреже: CEEPUS network  RS -2324-  Metrology ,  qual ity  and 

environmenta l  aspects  in Industry 4.0 ,  од  академске 2023/2024.  године,  на 

иницијативу Универзитета у  Новом Саду .  

 

 

Записници са 10. и 11. седнице Наставно-научног већа ставиће се на усвајање, са могућношћу 

стављања примедби на првој наредној седници, у складу  са чланом 28. ст. 2 Пословника о раду 

Наставно-научног већа бр. 05-14/11-2020/1 од 17. 3. 2020. године-пречишћен текст, који гласи: уколико 

због кратког рока за израду записника са претходне седнице која је претходила седници на којој се 

записник усваја, записник није завршен, тај записник се може усвојити на првој наредној седници од 

седнице на којој је требао да се усвоји. 

 

 

        Материјали ће бити послати  путем електронске поште преко система вебмејл адреса са 

доменом  mf.uns.ac.rs.  И-мејл адресе чланова Наставно-научног већа обједињене су у посебну групу 

чији ће чланови добијати сва потребна обавештења са и-мејл адресе  milica.bajilo@mf.uns.ac.rs на своје 

и-мејл адресе са доменом mf.uns.ac.rs.   

           Материјали ће бити објављени на интернет страници Факултета, у делу ВЕСТИ/Наставно-научно 

веће одакле се могу преузети. 

 

                                                        ПРЕДСЕДНИК  НАСТАВНО -НАУЧНОГ  ВЕЋА  

                                                                                                      

                                                                                                 Проф. др Снежана Бркић с.р. 

 

mailto:mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs


 

 

 

 

 

 


