
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/13-2023 

Дана: 2. 2. 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, са изменама и  допунама од 23.12.2022.  године ,  

сазивам  

  
        13.  ЕЛЕКТРОНСКУ СЕ ДНИ ЦУ  НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА СА РОКОМ ЗА 
ГЛАСАЊЕ ОД   3 .  2 .  20 23 .  ГОДИ НЕ ,  СА П ОЧЕ ТКОМ У  8  ЧАСОВА ,  ДО 6.2.2023.  

ГОДИ НЕ,  ДО 12 ЧАСОВА  И  ПРЕ ДЛАЖЕ М СЛЕ ДЕ ЋИ  
 

   ДНЕВНИ РЕД  

 

      
 

1 .  Одлучивање о питањима издавачке делатности  

     

 

2.  Одлучивање о предлогу за усвајање распореда наставе у летњем семестру,  у 

школској  2022/2023 .  години, на интегрисаним студијама и студијама првог  и 

другог степена  

       

 

3 .   Разматрање извештаја Kомисије за докторске студије и доношење одлука  

  

     

4.    Одлучивање о давању сасагласности за  ангажовање проф. др Синише Бабовића на Факултету 

техничких наука  Универзитета у Новом Саду, у  летњем семестру школске  2022/2023.  

године  

 

 

5 .  Одлучивање о предлогу  за ангажовање асист.  Лидије Фодор са Природно -

математичког факултета  Универзитета у Новом Саду  на Медицинском 

факултету Нови Сад,  у  летњем семестру школске 2022/2023.  године  

        

    

6 .    Одлучивање о измени решења На ставно -  научног већа бр.  05 -14/12-2020/1-I-3.  

од 18.3.2020 .  године  

     

   

7.    Одлучивање о изменама решења Наставно- научног већа бр. 05-14/2-2022/9-9.1, /9-9.2  од 

14.6.2022. године, бр. 05-14/3-2022/6-6.2,/6-6.3  од 2.9.2022. године и бр. 05-14/10-2022/10-10.3 од 

23.12.2022. године 
  

        



 

 

 

 

 

8 .   Одлучивање о  предлогу  за  именовање комисије  за припрему извештаја  за  

избор у звање,  по конкурсима  од 28.12 .2022 .  годинe и 18.1.2023.  године  

        

 

9.   Одлучивање о захтевима  за избор у звање истраживач -приправник  

 

 

10.  Одлучивање о предлогу за усвајање годишњег извештаја о раду Медицинског факултета Нови 

Сад зa 2022. годину, из Службе за науку и међународну сарадњу 

 

11.  Одлучивање о предлогу за усвајање план а рада Медицинског факултета Нови 

Сад  зa 2023.  годину,  из Службе за науку  и међународну сарадњу 

 

 

12.  Верификација одлука ван седнице Наставно-научног већа, из извештаја Службе за науку и 

међународну  сарадњу     

   

 

 

         На основу члана 28. ст. 1. Пословника о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета 

Нови Сад, по отварању седнице, пре усвајања дневног реда, приступиће се усвајању записника са 10. 

седнице од 23.12.2022. године, 11. електронске седнице од 13.1.2023. године  и 12. електронске седнице 

од 20.1.2023. године Наставно-научног већа.  

 

 
        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

