
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/3-2022 

Дана: 23. 6. 2022. године 

Нови Сад 

 

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

Универзитета у Новом Саду бр. 02-1260 од 2. 4. 2019. 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  

  

3 .  СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА ЗА  27.  6 .  2022.  ГОДИНЕ ,  СА 

ПОЧЕТКОМ У 12 .30  ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ  САЛИ ДЕКАНАТА ФАКУЛТЕТА 

И ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ  

 

ДНЕВНИ РЕД  

 

1 .  Одлучивање о питањима издавачке делатности  

      известилац:проф.  др Рајко Јовић,  главни и одговорни уредник издавачке   

 

2.    Утврђивање предлога  измена и допуна Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-

1260 од 2.4.2019. године 

      известилац:проф.  др Снежана Бркић,  декан  

 

3 .  Усвајање извештаја стручне комисије о  извршеној категоризацији 

публикације Фармакотерапија у психијатри по наложеној мери из записника 

о ванредном инспекцијском надзору Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност број:  142 -614-146/2022-02 од 

13.5.2022.  године  

     известилац:проф. др  Душко Козић ,  продекан за науку  

 

4 .   Одлучивање о  питањима Одбора за контролу и побољ шање квалитета за  

2020/2021.  годину  

      -  усвајање Плана рада Одбора за контролу и побољшање квалитета  

      -  усвајање Извештаја о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета са             

предлогом корективних и превентивних мера  

      известилац:проф.  др Снежана Бркић,  декан  

           

5 .    Давање сагласности за измене картона предмета према предлозима које су  

доставиле катедре  

     известилац: проф.  др Снежана Бркић,  декан  

 

6 .    Разматрање извештаја Комисије за докторске студије и доношење одлука  

     известилац: проф.  др Бранислав Бајкин,  продекан за докторске  студије   

 

7 .    Разматрање извештаја Комисије за специјализације и  уже специјализације и 

доношење одлука  

      известилац:  Милица Медић Стојаноска ,  продекан за  специјаизације  

 



 

 

8.  Одлучивање о  предлогу Програмског  савета  Центра за  континуирану 

медицинску едукацију Медицинског  факултета Нови Сад за одобрење 

програма континуиране едукације  

     известилац: Милица Медић Стојаноска,  председник Програмског савета 

 

9 .    Одлучивање о предлогу за  замену места изборних предмета у наставном 

плану Интегрисаних студија фармације  

     известилац: представник Катедре за  фармацију  

 

 

10.  Одлучивање о предлозима за одобрење теме,  именовање ментора и    

комисија завршних радова мастер академских студија  

     известилац:  представник Катедре за специјалну едукацију и рехабилитацију  

и Катедре за медицинску рехабилитацију  

 

 

11.  Одлучивање о  захтевима за давање сагласности за  рад на  Факултету  

техничких наука Универзитета  у Новом Саду,  у  школској 2022/2023.  години  

      известилац:проф.  др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

12.  Усвајање извештаја Јованке Шегрт о одржаној припремној настави из 

Биологије за пријемни испит,  за  упис у школску 2022/2023 .  годину  

     известилац:проф. др  Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

13.   Одлучивање о предлозима за  ангажовање наставника и сарадника са  других 

факултета  на Медицинском факултету Нови Сад у школској  2022/2023.  

години:  

     

      1.  са Природно -математичког факултета Универзитета у Новом Саду  

      2.  са Економског  факултета у  Суботици  

      известилац:проф.  др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

 

14.  Одлучивање о предлогу за избор Љиљане Клицов у звање сарадника 

практичара у школској 2022/2023.  години  

     известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

15.   Одлучивање о захтеву др  Јасмине Бобан за покретање поступка за избор у звање вишег    

научног сарадника 

    известилац:проф. дрДушко Козић,  продекан  за науку  

 

 

16.   Одлучивање о предлогу за избор Маријане Јокановић у звање сарадника у  

настави за ужу научну област Специјална едукација  и рехабилитација,  по  

конкурсу од 29.  12.  2021.  године     

      известилац:  проф.  др Снежана Бркић,  декан  

 

 

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

међународну сарадњу  

      известилац:  проф.  др Снежана Бркић,  декан  

 

 



 

 

 

 

             На основу члана 28. ст. 1. и ст. 2 и члана 3. ст. 5. Пословника о раду Наставно-научног 

већа Медицинског факултета Нови Сад, по отварању седнице, пре усвајања дневног реда, 

приступиће се усвајању записника са 1.  конститутивне седнице седнице  Наставно-научног већа 

одржане 14.6.2022. године, са могућношћу стављања примедби.  

       

        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. 
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