
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/6-2022 

Дана: 12. 9. 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  

  

 

    6 .  СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА ЗА  15.  9 .  2022.  ГОДИНЕ ,  СА 

ПОЧЕТКОМ У 13 ЧАСОВА У ВЕЛИКОЈ  САЛИ ДЕКАНАТА И ПРЕДЛАЖЕМ 

СЛЕДЕЋИ  

 

   ДНЕВНИ РЕД  

 

1.  Верификација мандата заменику члана са Катедре за патолошку 

физиологију и лабораторијску медицину  

     известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

2.     Доношење календара наставе  и испитних рокова  у школској 2022/2023 .  

години  

      известилац:проф.  др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

3.     Доношење распореда  наставе у зимском семестру школске 2022 /2023.  године,  

на интегрисаним студијама,  студијама првог и студијама другог  степена  

      известилац:проф.  др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

4.      Доношење одлуке о  условима уписа наредне године студија студената за  

школску 2022/2023 .  годину за све студијске програме  

      известилац:проф.  др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

5.     Утврђивање текста конкурса за упис на студијске програме Медицинског факултета Нови 

Сад у другом продуженом конкурсном року, за школску 2022/2023. годину 

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

стране студенте  

  

 

6.     Давање сагласности за  измене картона предмета према предлозима које је  

доставила Катедра за  дерматовенерологију  

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

      контролу квлитета  

 

7.    Одлучивање о предлозима за одобрење теме,  именовање ментора и  комисија 

завршних радова мастер академских студија  

       известилац: представник Катедре за  медицинску рехабилитацију  

 

 

 



 

 

  

8.    Одлучивање о давању сасагласности доц. др Бојани Перић Пркосовачки за ангажовање на 

Техничком факултету „Михајло Пупин“ Зрењанин у школској 2022/2023.  години         

     известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

9.     Одлучивање о предлогу за избор  др Сунчице Којић Дамјанов у звање сарадника 

практичара у школској 2022/2023.  години.  

      известилац:проф.  др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 

  

 

           Записник са 5. седнице Наставно-научног већа од 2.9.2022. године 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

