
 

 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 
Број: 05-14/42-2022/1 
Дана: 11. 02. 2022. године 
Нови Сад 
 
 

На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 73/2018, 67/2019,  6/2020-др. закон, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон) и  
члана 157. у вези са чланом  47. ст. 2 тачка 3. Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 
од 02. 04. 2019. године,  на 42. електронској седници Наставно-научног већа, одржаној од 10. 02. 2022. 
године, од  08 часова,  до 11. 02. 2022. године, до 14 часова, од укупно 58 чланова са правом 
одлучивања, од којих је, у наведеном периоду, гласало 39 чланова а није гласало 19 чланова, 
са 39 гласова „за“ једногласно је донето  

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
 
 

 

Усваја се распоред извођења наставе  на Медицинском факултету Нови Сад  у 
летњем семестру ,  у  школској  2021/2022.  години,  на интегрисаним студијама и 
студијама првог и другог степена,  са примедбама достављеним закључно са 09.  02.  
2022.  године.  

 
Распоред и начин извођења наставе  биће прилагођени актуелним 

епидемиолошким мерама  које су достављене наставницима Факултета  4. 2. 2022. године 
електронском поштом:  

 
 

1. сва теоријска настава одржаваће се он-лајн 
 
2. практична настава на Факултету одржаваће се у малим групама 
 
3. настава на клиникама одржаваће се у зеленим зонама, до нових препорука 
 
4. потребна је провера вакцинационог статуса 

 
Све катедре/предметни наставници морају да се изјасне о начину одржавања он-лајн  наставе 

предавања (у реалном времену или снимљено) и практичне наставе, у складу са техничким 
могућностима одржавања наставе на Факултету и у наставним базама и наведено објавити студентима 
на сајту Факултета, платформи за учење  и Служби за студије првог и другог степена. 

 
 
Служба за студије првог и другог степена ће у сарадњи са катедрама и предметним 

наставницима сачинити привремени распоред часова до почетка наставе у летњем семестру.  
 



 

 

Све измене о начину одржавања наставе (у односу на усвојен редован распоред на Наставно-
научном већу) потребно је објавити студентима на платформи СОВА и о томе обавестити Службу за 
студије првог и другог степена. 
 

Шефови надлежних катедри треба да обавесте наставнике са других факултета о 
епидемиолошким мерама за предстојећи период и о  начину одржавања наставе. 
 

Распоред извођења наставе у летњем семестру школске 2021/2022. године објавиће се на 
интернет страници Факултета. 

 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
                                                                               
                 Проф. др Снежана Бркић, декан 
 
  


