
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/9-2022 

Дана: 15. 11. 2022. године 

Нови Сад 

 

 
На основу члана 14. ст. 3. Пословника о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета 

Нови Сад од 15.  4 .  2019.  године  и 17.  3.  2020.  године ,пре усвајања записника са 8. седнице 

Наставно-научног већа од 31. 10. 2022. године и усвајања дневног реда, чланови Наставно-научног 

већа треба да верификују мандате члановима са катедри које су конституисане у пречишћеном 

тексту Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-4842 од 26.10.2022. године, и то: проф. 

др Јасни Михаиловић, члану и проф. др Наташи Првуловић Буновић, заменику члана са 

Катедре за нуклерану медицину, проф. др Светлани Војводић, члану и проф. др Јасмини Грујић, 

заменику члана са Катедре за трансфузиологију, проф. др Матилди Војновић, члану и асист. др 

Миодрагу Голубовићу, заменику члана са Катедре за општу медицину и геријатрију, на основу 

одлука поменутих  катедри.  Катедра за судску медицину је донела одлуку да досадашњи заменик 

члана  доц. др Радосав Радосавкић постане члан а проф. др Игор Веселиновић, заменикк члана, те и 

ове мандате треба верификовати.  

 

              На основу члана 28. ст. 1. 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 8. седнице седнице Наставно-научног већа одржане 31. 10. 2022. године. 

 

 

          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 3. став 1 

Пословника о раду Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад од 15.4.2019.  

године  и 17.  3 .  2020 .  године -пречишћен текст ,  сазивам  

  

 

9 .  ЕЛЕКТРОНСКУ СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА СА РОКОМ 

ГЛАСАЊА ОД 16.11.  ОД 8 ЧАСОВА ДО 17 .11.  2022.  ГОДИНЕ ДО 12 ЧАСОВА 

И ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ  

 

ДНЕВНИ РЕД  

         

 

1. Утврђивање предлога нaслoвa зa изрaду нaучних и стручних рaдoвa и прeдлoгa зa 

имeнoвaњe мeнтoрa зa изрaду нaучних и стручних рaдoвa, кao и прeдсeдникa и члaнoвa 

кoмисиja зa oцeну урaђeних нaучних и стручних рaдoвa студeнaтa, у школској 2022/2023. 

години  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        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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