
Универзитет у Новом Саду 
 Медицински факултет Нови Сад 

Хајдук Вељкова 3 
 21112 Нови Сад 

Република Србија 
  (021) 420-677, 420-678; факс: (021) 6624-153 

    dekan@mf.uns.ac.rs       www.mf.uns.ac.rs 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/39-2021/10 

Дана: 10. 12. 2021. 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 34.  седници Наставно-научног већа, одржаној 14. 09. 2021. 

године, на 39. електронској седници Наставно-научног већа, одржаној од 09. 12. 2021. године, од 08 

часова  до 10. 12. 2021. године, до 14 часова, од укупно 49 чланова са правом одлучивања, од 

којих је гласало 33 члана а није гласало 16 чланова, са 33 гласа „за“ једногласно је донето 

следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

 

Утврђују се услови 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: 

 
ПРАКТИЧНА НАСТАВА КОЈА СЕ ОДРЖАВА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА: 

1. УРЕДНО ВАКЦИНИСАНИ СТУДЕНТИ ( 14 ДАНА ОД ДРУГЕ ДОЗЕ БИЛО КОЈЕ 

ВАКЦИНЕ – А НАЈДУЖЕ 6 МЕСЕЦИ НАКОН ИЛИ 7 ДАНА ОД ТРЕЋЕ ДОЗЕ) И 

СТУДЕНТИ СА ПОТВРДОМ О ДОКАЗАНОЈ ИЛИ ПРЕЛЕЖАНОЈ КОВИД 

ИНФЕКЦИЈИ УНАЗАД 6 МЕСЕЦИ: 

 

- одсуство знакова општег инфективног синдрома (температура, главобоља, миалгије, 

артралгије, гушобоља, кашаљ) 

- обавезна употреба општих мера заштите (ношење маски, редовно прање и дезинфекција 

руку и одржавање вежби у мањим групама) 

 

2. НЕВАКЦИНИСАНИ СТУДЕНТИ ИЛИ НЕКОМПЛЕТНО ВАКЦИНИСАНИ 

СТУДЕНТИ ДО СТИЦАЊА УСЛОВА ДА СУ КОМПЛЕТНО ВАКЦИНИСАНИ: 

 

- одсуство знакова општег инфективног синдрома (температура, главобоља, миалгије, 

артралгије, гушобоља, кашаљ) 

- брзи антигенски тест не старији од 72 сата , што значи два пута недељно или један PCR 

SARS-Cov2  тест једном недељно који ће студенти радити о свом трошку 

- обавезна употреба општих мера заштите (ношење маски, редовно прање и дезинфекција 

руку и одржавање вежби у мањим групама). 
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* Студенти су дужни да са е-портала донесу копију вакциналног статуса и предају је свом 

вежбодржачу. Вежбодржачи су дужни да воде евиденцију о статусу студената и да о томе 

обавесте Шефа катедре и Управника ОЈ. Студенти треба да раде у мањим групама од по 5 

студената. Вежбе ће се одржавати у ЗЕЛЕНИМ ЗОНАМА наставних база, уз напомену да се у 

посебно осетљивим зонама (трансплантирани пацијенти, пацијенти који су актуелно 

имуносупримирани, труднице) настава може одржавато само у још мањим групама или тек 

по стабилизацији епидемиолошке ситуације. 

 

ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА КОЈА СЕ ОДРЖАВА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА: 

- одсуство знакова општег инфективног синдрома (температура, главобоља, миалгије, 

артралгије, гушобоља, кашаљ) 

- обавезна употреба општих мера заштите (ношење маски, редовно прање и дезинфекција 

руку и одржавање вежби у мањим групама) 

- растојање између студената у просторијама мора да буде најмање 1м односно треба 

обезбедити 4м2  по једном студенту.  

 

* Теоријска настава на Интегрисаним академским студијама у Зимском семестру школске 

2021/22. биће одржана ОНЛАЈН, а на осталим студијским програмима се препоручује класично 

извођење наставе – уживо, у ситуацијама када је то изводљиво. И теоријска и практична настава 

на енглеском језику биће одржана уживо.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

                                                                               

                      Проф. др Снежана Бркић, декан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


