
 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/5-2022 

Дана: 29. 8. 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  

  

     5 .  СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА  ЗА  2.  9 .  2022 .  ГОДИНЕ ,  СА 

ПОЧЕТКОМ У 13  ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ  САЛИ ДЕКАНАТА И ПРЕДЛАЖЕМ 

СЛЕДЕЋИ  

 

   ДНЕВНИ РЕД  

 

 

1 .  Одлучивање о питањима издавачке делатности  

      известилац:  Драгица Пантић,шеф Службе за издавачку делатност  

 

2 .  Разматрање извештаја Комисије  за  докторске студије и доношење одлука  

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

 

3 .  Разматрање извештаја Комисије  за  специјализације  и уже с пецијализације  и 

доношење одлуке  

      известилац:  Милица Медић Стојаноска ,  продекан за  специјаизације  

 

4.  Одлучивање о давању сагласности о и зменама и допунама Правилника о  

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здраствених сарадника која ће се упутити  Заједници факултета медицинских 

наука у Републици Србији ради даљег поступка  

      известилац:  проф.  др Снежана Бркић,  декан  

 

5.  Давање сагласности за и змене картона предмета према предлозима које је  

доставила Катедра за интерну медицину   

     известилац: проф.  др Биљана Срдић Галић,  продекан за акредитацију  и  

      контролу квлитета  

 

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

комисија завршних радова мастер академских студија  

     известилац:  представник Катедре за  специјалну едукацију и  рехабилитацију,  

Катедре за  здравствену негу  и Катедре за медицинску рехабилитацију  

 

 

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

избор у звање,  по конкурсима од 29.6 .2022.  и 20.7 .2022.  године  

     известилац: проф.  др Снежана Бркић,  декан  

 

 



 

 

 

 

 

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

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

години:  

 

1. са Природног математичког факултета Универзитета у Новом Саду 

2. са Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду 

           известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

9.  Одлучување о давању сагласности проф. др Браниславу Бајкину за  

ангажовање  као члана  испитне комисије у  одбрани докторске дисертације на  

факултету Erasmus MC, у Ротердаму  

     известилац:  проф.  др Снежана Бркић,  декан  

 

10.  Одлучивање о давању сасагласности за  ангажовање наставника са  Медицинског 

факултетата Универзитета у Новом Саду на другим високошколским установама у 

школској 2022/2023.  години:  

 

         1.  на Факултету  за специјалну едукацију и рехабилитацију  Универзит ета  

у Београду  

        2 .  на Факултету  за денталну медицину и здравство Осијек  

        3 .  на Академији струковних студија  Шабац  

        известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

11.  Одлучивање о  предлогу за  избор у звање сарадника практичара у школској 

2022/2023.  години :  

 

1.  др Милица Деврња  

2.  др Александра Чоловић Попадић  

     известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

 

12. Одлучивање о предлогу за избор у звање студента-демонстратора у школској 2022/2023. 

години: 

1. на Катедри за патологију 

2. на Катедри за медицинску рехабилитацију 

известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

13.  Одлучивање о избору  Mаттеа Ламбертинија са Медицинског  факултета  

Универзитета у Ђенови  у  звање гостујућег професора  

     известилац:проф. др Горан Стојиљковић,  продекан за међународну сарадњу и  

     стране студенте  

 

14.  Одлучивање о предлогу избора Тање Шаренац у звање истраживач -сарадник  

     известилац: проф.  др  Душко Козић ,  продекан  за науку  

 

 

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

међународну  сарадњу     

    известилац: проф. др  Душко Козић ,  продекан  за науку  

 



 

 

 

              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 3. седнице од 27.6.2022. године и 4 електронске седнице 

(11.7.-13.7.2022.) Наставно-научног већа, 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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