
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 
Број: 05-14/40-2022 
Дана: 06. 01. 2022. 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  

 
 

40 .  ЕЛЕКТРОНСКУ СЕД НИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋ А,  СА РОКОМ ЗА ГЛАСАЊЕ ОД 
ЧЕТВРТКА, 12. 01. 2022. ГОДИНЕ, ОД 8 ЧАСОВА, ДО ПЕТКА, 13. 01. 2022.  ГОДИНЕ, ДО 13 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 39. електроснке седнице 
која се одржала од 09. 10. 2021. године, од 08 часова, до 10. 12. 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 .  Утврђивање предлога  броја  места за  упис  и  школарина у  школској  2022/2023.  
години  
 

2 .  Одлуч ивање о  предлогу организације  и  утврђивање предлога  ценовника  
припремне наставе  за  полагање пријемног испита за  упис кандидата  у  школско ј  
2022 /2023 .  години,  на  српском и енглеском језику 
 

3 .  Одлуч ивање о  предлозима за  одобрење теме ,  именовање ментора и комисија  
завршног рада мастер академских  студи ја  

 
4 .  Одлуч ивање о  захтевима за  давање сагласности за  рад ван Медицинског  

факултета  Нови Сад у  шкoлско ј  2021 /2022.  години:  
 

1 .  на Факултету  ветеринарске  медицине  Универзитета  у  Београду  
2 .  на Медицинском ф акултету Универзитета  одбране у  Београду   
3 .  на Медицинском ф акултету Универзитета  у  Београду  
4 .  на Природно -математич ком факултету  Универзитета у  Новом Саду  

 

5 .  Одлуч ивање о  предлогу за  ангажовање асистента Бојане Пантић са  Природно -
математичког  факултета у  Новом Саду у  школској  2021/2022 .  години  
 



 

 

6.  Одлуч ивање о  предлогу за  исправљање решења Наставно -научног већа бр.  05 -
14 /38-2021/5 -5 .21  од  22 .  11 .  2021.  године  

 
7 .  Одлуч ивање о  предлозима за  именовање комисија  за  припрему  извештаја  за  

избор  у  звање по конкурсу од 29.  12 .  2021 .  године  
 

8 .  Одлуч ивање о  усвајању и  давању сагласности на  споразумe  са  Медицинским 
факултетом Нови Сад у  оквиру Програма  мобилности  ЕРАЗМУС ПЛУС 
 

 
9 .  Одлуч ивање о  предлогу за  избор проф .  др Ж олта Молнара у  звање гостујућег  

професора  
 

10 .  Утврђивање предлога представника Медицинског факултета Нови Сад у  Етичко ј  
комисији  за  заштиту добробити огледних животиња Универзитета у  Новом Саду  

 

11 .  Одлуч ивање о  предлогу за  избор у  звање сарадник практичар у  школској  
2021 /2022.  години  
 
 

12 .  Одлуч ивање о  предлогу  Програмског савета Центра за  континуирану медицинску 
едукацију  за  одобрење програма континуиране едукаци је  за  акредитацију  у  
термину  од 15.  до 30 .  ј ануара 2022 .  године  
 

13 .  Одлуч ивање о  захтевима за  покретање поступка  за  избор у  звање истраживач -
сарадник:  
 
1 .  Катарине Радовановић  
2 .  Јелене Чањи Панић  
3 .  Славице Лазаревић  

 
14 .  Одлуч ивање о  предлогу за  усвајање плана  рада  Медицинског ф акултета  Нови 

Сад 
 
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. 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. 

 

 
ПРЕД СЕД НИК НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА  
                           Проф. др Снежана Бркић с.р. 
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