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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 
Број: 05-14/39-2021 
Дана: 06. 12. 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 -пречишћен текст ,  сазивам  

 
 
39 .  ЕЛЕКТРОНСКУ  СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА, СА РОКОМ ЗА ГЛАСАЊЕ ОД 

ЧЕТВРТКА, 09. 12. 2021. ГОДИНЕ, ОД 8 ЧАСОВА, ДО ПЕТКА, 10. 12. 2021. ГОДИНЕ, ДО 14 ЧАСОВА   
 

 
На основу члана 28. ст. 1 Пословника о раду Наставно-научног већа бр. 05-14/11-2020/1 од 17. 

03. 2020. године-пречишћен текст, пре усвајања дневног реда, приступиће се усвајању записника са 38. 
електроснке седнице која се одржала од 19. 11. 2021. године, од 08 часова, до 22. 11. 2021. године, до 14 
часова, са могућношћу стављања примедби  
 
 

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 24. ст. 2.  Пословника о раду Наставно-
научног већа Медицинског факултета Нови Сад,  предлажем следећи  
 
 

ДНЕВНИ РЕД  
 

 
1. Одлучивање о предло зима  за одобрење теме ,  именовање ментора и комисија  

завршног рада мастер  академских  студи ја  
 

2 .  Разматрање извештаја  Комисије  за  докторске студи је  и  доношење одлука  
 

3 .  Разматрање извештаја  Комисије  за  специјализације  и  уже  специјализације  и  
доношење одлука   
 

4 .  Одлучивање о захтевима за  давање сагласности за  рад ван  Медицинског  
факултета  Нови Сад  у шкoлско ј  2021 /2022.  години :  
 
1 .  на Медицинском факултету Универзитета  у  Бањој  Луци  

 
2 .  на Медицинском факултету Фоча Универзитета у  Источном Сарајеву   

 
3 .  на Државном универзитету у  Новом Пазару :   

1 .  проф.  др  Ксени ји Бошковић  
2 .  доц.  др Јелени Звекић Свор цан  

 
4 .  на Факултету  здравствених  наука Паневропског  универзитета  Апеирон  
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5.  на Универзитету „Би јељина“  
 

5 .  Одлучивање о  молби Катедре  општеобразовних  предмета  од  19 .  10 .  2021.  
године  

 
6 .  Одлучивање о предлогу за  именовање нових  чланова  Одбора  за  контролу  и 

побољшање квалитета и комисија  у  његовом саставу,  из  реда студената и 
наставног  особља  
 

7 .  Одлучивање о предлогу  за  усва јање листе  ментора на  докторским 
академским студи јама  за школску  2021 /2022.  годину  

 
8 .  Одлучивање о  захтевима за  избор у  звање истраживач -приправник:  

 
1 .  др Монике  Ба јчи  
2 .  др Стефана  Ставрића  

 
9 .  Одлучивање о  питањима издавачке делатности  
 
10 .  Утврђивање услова  за  похађање наставе  у  здравственим установама  и  на  

Медицинском факултету Нови Сад за време  епидемије  заразне  болести   
изазване вирусом SARS-Cov2  у школској 2021/2022. години 

 
11 .  Одлучивање о  предлогу  за  измену  књиге  предмета  Завршног рада на 

Специјалистичким академским студијама ране интервенције у детињству 
 

 
Матери јали ће бити посла ти путем електронске поште преко новог система вебмејл 

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

Нове и-мејл адресе запослених са активационом шифром достављене су свакој катедри од 
стране Службе за информатику а уколико још нисте добили информацију о својој и-мејл адреси, 
обратите се Служби на телефон 021/21 00 124 или преко и-мејл адресе web@mf.uns.ac.rs. 

 
 

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