
 

 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 
Број: 05-14/45-2022 
Дана 18. 4. 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  
  

    
 45 .  ЕЛЕКТРОНСКУ  СЕДНИЦУ НАСТАВНО -НАУЧНОГ ВЕЋА, СА РОКОМ ЗА 

ГЛАСАЊЕ  ОД  СРЕДЕ, 20. 4. 2022. ГОДИНЕ, ОД 8 ЧАСОВА, ДО ЧЕТВРТКА, 21. 4. 2022.  
ГОДИНЕ, ДО 14 ЧАСОВА   

 
 

Записник са 44. електронске седнице Наставно-научног већа 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. 
 

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

 
ДНЕВНИ РЕД  

 
1 .  Одлучивање о  предлозима за ангажовање наставника  и сарадника  са других 

факултета на Медицинском факултету Нови Сад  у школској  2022/2023 .  
години  

 

1.  са Природно -математичког  факултета Универзитета у Новом Саду  
2.  са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду  
3.  са Филозофског факултета  Универзитета  у Новом Саду  

 
2 .     Разматрање извештаја Комисије за докторске студије  и доношење одлуке  
 

 

        Материјали 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 milica.bajilo@mf.uns.ac.rs на 
своје нове и-мејл адресе са доменом mf.uns.ac.rs.   

mailto:milica.bajilo@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. 

 

 

 

 

 

 

 

  


