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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 
Број: 05-14/34-2021 
Дана: 09. 09. 2021. године  
Нови Сад 
 
 

На основу члана 128. тачка 27. Статута Медицинског факултета Нови Сад Универзитета у 
Новом Саду бр. 02-1260 од 02. 04. 2019. године и члана 23.  Пословника о раду Наставно -
научног већа Медицинског факултета Нови Сад од 15.  04 .  2019.  године  и 17.  03 .  2020.  
године,  сазивам  

 
 

34 .  СЕД НИ ЦУ  НАСТ АВНО -НАУ Ч НОГ  ВЕЋА ЗА   14 .  09 .  20 21 .   ГОД ИНЕ ,  СА ПО ЧЕТ КОМ У 
12 .3 0   Ч АСОВА У  АМ ФИТЕ АТР У 1  ФАК У ЛТЕТА И  ПРЕ ДЛАЖ ЕМ  СЛЕД ЕЋИ  

 

 
ДНЕВНИ РЕД  

 
 

1 .  Избор члана Савета Медицинског факултета Нови Сад са Катедре за  интерну  
медицину ,  у сазиву  од 2019-2023 .  године  
 

2 .  Усвајање извештаја  о  спроведеном при јемном испиту и упису у  школску 
2021 /2022.  годину,  у  првом и другом конкурсном року   
известилац:проф. др  Мирела Ерић,  председник Комиси је  за спровођење 
пријемног испита и упис кандидата 
 

3 .  Утврђивање текста  конкурса за  упис у  школску 2021/2022.  годину ,  у  другом 
продуженом конкурсном року  
известилац:  проф. др Горан Стојиљковић,  продекан за међународну 
сарадњу и стране студенте /  проф. др Зоран Комазец,  продекан за наставу  

 
4 .  Доношење календара  наставе  и испитних рокова у  школској  2021/2022.  години  

известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан  за наставу  
 
5 .  Доношење распоред а  извођења наставе у  зимском семестру школске  

2021 /2022.  године  
известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан  за наставу  

 
6 .  Усвајање списка  наставника и сарадника ангажованих на ИАС, ОАС, ОСС, МАС и САС у 

школској 2021/2022. години 
известилац:проф. др Биљана Срдић Галић,  продекан за акредитацију  и  
контролу квалитета  
 

7 .  Одлучивање о предлогу услова за  упис наредне године студија  у  шк.  
2021 /2022 .  години и  року за  завршетак студија  у  шк .  2020/2021 .  години  
 известилац:проф.  др  Зоран Комазец,  продекан  за наставу  
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8.  Одлучивање о предлогу услова за  упис у  последњу годину студи ја  у  
школској  2021/2022 .  години  
известилац:проф. др Зоран Комазец,  продекан  за наставу  
 

9.  Одлучивање о предлогу за  доношење  Правилника о изменама и допунама  
Правилника о ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, студиje првoг и другoг 
стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм фaкултeту Нoви Сaд 
известилац: проф. др Зоран Комазец,  продекан  за наставу  
 

10. Одлучивање о предлогу за  доношење  Правилника о изменама и допунама  
Правилника о стицању научног назива доктора наука на Mедицинском факултету Нови 
Сад 
известилац:  проф.  др  Бранислав Бајкин,  продекан за докторске студи је   

 
11.  Разматрање извештаја  Kомисије  за  докторске  студије  и  доношење одлука   

известилац:  проф.  др  Бранислав Бајкин,  про декан за докторске студи је  
 

12. Одлучивање о именовању чланова Програмског савета за модуле на докторским академским 
студијама 
известилац:  проф.  др  Бранислав Бајкин,  продекан за докторске студи је   
 

13. Одлучивање о предлозима за одобрење теме ,  имено вање ментора и комисија  
завршних радова  мастер академских студија  
известиоци :  представници  Катедре за здравствену  негу ,  Катедре за  
специ јалну едукацију  и  рехабилитацију  и Катедре за медицинску 
рехабилитацију  

 
14 .  Одлучивање о  предло зима  за  измену решења Наставно -научног већа :  

 
1 .  бр.  05-14/8 -2019/2 -2.2  од  17.  12 .  2019 .  године  
2 .  бр.  05 -14 /17 -2020 /3 -3 .2 .2  од  29 .  07 .  2020.  године  
известиоци :  представник Катедре за  специјалну едукацију  и  
рехабилитацију  и представник Катедре  за  здравствену  негу  

 
15 .  Разматрање извештаја  Kомисије  за  специјализације  и  уже  специјализације  и  

доношење одлука   
известилац: проф. др Милица Медић  Стојаноска,  продекан за  
специ јализације  
 

16. Одлучивање о  питањима издавачке делатности   
известилац:  проф. др Ра јко Јовић,  главни и  одговорни уредник издавачке  
делатности /  Драг ица  Пантић,  шеф Службе  за  издавачку делатност  

 
17. Одлучивање о молбама за измену књига предмета: 

 
1. Биофармација 2 на ИАС фармације акредитованих 2014. године 
2. Психотераписјки рад са особама са инвалидитетом на ОАС Специјалне едукације и 

рехабилитације акредитованих 2014. године 
3. Анатомија  на ИАС Медиицне и на ИАС денталне медицине акредитованих од 2021. године  
известилац: проф. др Биљана Срдић Галић,  продекан за акредитацију  и  
контролу квалитета  
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18. Одлучивање о захтевима за давање сагласности за рад на другим високошколским 
установама: 
 
1. Академији струковних студија Шабац-Одсеку за медицинске и пословно-технолошке 

студије у шк. 2021/2022. години и 2023/2024. години 
2. Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду у шк. 2021/2022. години 
3. Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду у шк. 2021/2022. 

години 
4. Високој медицинској школи здравства Добој у шк. 2021/2022. години 
5. Правном факултету Универзитета у Новом Саду у шк. 2021/2022. години 
6. Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду у шк. 2021/2022. години 
известилац:  проф.  др  Снежана Бркић ,  декан  

 
19. Одлучивање о предлозима за ангажовање наставника и сарадника са других факултета у шк. 

2021/2022. години: 
 
1. са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду 

 
2. са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду 

 
3 .  са Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду (у зимскoм 

сeмeстру): 
1.  на ОАС Медицинске рехабилитације, проф. др Дејана Мадића, из предмета Физичко 

васпитање 1 (прва година, фонд часова 0+2 недељно-укупно 30 часова вежби) 
2.  на ОАС Специјалне едукације и рехабилитације, на предмету Кинантрополошка 

анализа кретне активности (друга година, фонд часова 2+1) 
известилац:  проф. др  Снежана Бркић,  декан /  проф. др Зоран Комазец,  
продекан за наставу  
 

20. Одлучивање о предлозима за именовање комисија за писање извештаја за изборе у звања, по 
конкурсима од 23. 06. 2021. године, 30. 06. 2021. године и 07. 07. 2021. године 
известилац:  проф.  др  Снежана Бркић ,  декан  

 
21. Одлучивање о избору три кандидата у звање сарадника у настави за УНО Здравствена нега, 

по конкурсу од 24. 03. 2021. године 
известилац:  проф.  др  Снежана Бркић ,  декан  
 

22. Одлучивање о предлозима за избор сарадника практичара у школској 2021/2022. години: 
1. на Катедри за хигијену 
2. на Катедри за патолошку физиологију и лабораторијску медиицину 
3. на Катедри за психологију 
4. на Катедри за микробиологију са паразитологијом и имунологијом 
5. на Катедри за специјалну едукацију и рехабилитацију 
6. на Катедри за медицинску рехабилитацију 
известилац:  проф.  др  Снежана Бркић ,  декан  

 
23. Одлучивање о предлозима за избор студената –демонстратора у шк. 2021/2022. години: 

1. на Катедри за патологију 
2. на Катедри за медицинску рехабилитацију 
известилац:  проф.  др  Снежана Бркић ,  декан  
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24. Одлучивање о предлозима за избор у звање истраживач-сарадник: 
1. др Јована Јаворца 
2. др Иване Стојић 
известилац:  проф.  др  Душко  Козић ,  продекан за науку  

 
25. Утврђивање предлога за стицење звања научни сарадник: 

1. за др Дарку Хаднађев Симоњи 
2. за др Јована Михајловића 
известилац:  проф.  др  Душко  Козић ,  продекан за науку  

 
 

26. Утврђивање предлога за реизбор у звање научног сарадника: 
1. др Драгане Згоњанин Босић 
2. др Тијане Лаиновић 
известилац:  проф.  др  Душко  Козић ,  продекан за науку  

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

међународну сарадњу  
изве стилац:  проф.  др  Снежана Бркић ,  декан  

 
 
 

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   33. 
седнице Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад, одржане 16. 07. 2021. године,  са 
могућношћу стављања примедби.  

 
Матери јали ће бити послати путем електронске поште преко новог система вебмејл 

адреса са доменом mf.uns.ac.rs, који је Служба информатику установила од 1. марта 2015. године. Имејл 
адресе чланова Наставно-научног већа обједињене су у посебну групу чији ће чланови добијати сва 
потребна обавештења са имејл адресе mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs на своје нове имејл адресе са 
доменом mf.uns.ac.rs.   
 

Нове имејл адресе запослених са активационом шифром достављене су свакој катедри од 
стране Службе за информатику а уколико још нисте добили информацију о својој имејл адреси, 
обратите се Служби на телефон 021/21 00 124. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА  
                           Проф. др Снежана Бркић с.р. 

 

 

mailto:mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs

