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На пснпву чл.135. и чл.176. Статута Медицинскпг факултета Универзитета у 

Бепграду, Наставнп научнп веће Медицинскпг факултета Универзитета у Бепграду (у 

даљем тексту Факултет) , на седници пдржанпј 31.01.2019.гпдине,  дпнелп је 

 

 

ПРАВИЛНИК О РАДУ САРАДНИКА  

ВАН РАДНОГ ОДНОСА-ДЕМОНСТАРТОРА 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Факултет мпже да изабере у зваое сарадника ван раднпг пднпса – демпнстратпра 

(у даљем тексту демпнстратпр) за ппмпћ у настави на интегрисаним академским студијама 

медицине, студента интегрисаних  академских студија, ппд услпвпм да је пстварип 

најмаое 120 ЕСПБ бпдпва са укупнпм прпсечнпм пценпм са студија најмаое 8 (псам). 

Члан 2. 

Кпнкурс за избпр демпнстратпра (у даљем тексту Кпнкурс) расписује декан 
Факултета у складу са пдпбреним Планпм ангажпваоа сарадника ван раднпг пднпса –
демпнстратпра за текућу шкплску гпдину (у даљем тексту План) кпји усваја кплегијум 
декана. 
    Избпр демпнстратпра пбављају катедре ужих научних пбласти пп завршетку 
Кпнкурса. Избпр се врши на пснпву критеријума утврђених Статутпм и пвим Правилникпм,  
у пквиру пптребнпг брпја демпнстратпра и на пснпву пптребнпг брпја часпва ангажпваоа, 
ппредељених за ппмпћ у настави за пдгпварајућу катедру. 
 



II ИЗБОР ДЕМОНСТРАТОРА 

Члан 3. 

Услпви за избпр демпнстратпра су: 

 прпсечна пцена са студија - најмаое 8 ( псам) 

 пцена из предмета за кпји кпнкурише – најмаое 9 (девет)  

Рангираое кандидата се врши на следећи начин: 

1. прпсечна пцена студија се мнпжи са пет  

2. пцена из предмета за кпји се кпнкурише се бпдује на следећи начин:  

 10 (десет) – два  бпда,   

 9 ( девет) – један  бпд 

3. Пп извршенпм рангираоу преднпст при избпру демпнстратпра имају студенти: 

 са краћим временпм студираоа 

 млађи кандидати  

 

III  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ДЕМОНСТРАТОРА 

Члан 4. 

 

Катедра је дужна да пдреди члана Катедре : сарадника, асистента или наставника 

за рад са демпнстратприма кпји се стара п расппреду рада, евиденцији присуства,  изради 

извештаја п раду и пцени рада демпнстратпра.  

Обавеза шефпва  катедри предмета на гпдини на кпјпј је демпнстратпр ангажпван 

је, да на захтев демпнстратпра и уз пптврду п демпнстратури, пмпгући прелазак 

демпнстратпра у другу наставну групу, збпг усклађиваоа ппхађаоа наставе са пбавезама 

демпнстратпра.  

Члан 5. 

      Са демпнстратпрпм Факултет закључује угпвпр п ангажпваоу у трајаоу пд једне 
шкплске гпдине, са мпгућнпшћу прпдужеоа за јпш једну шкплску гпдину. 
     Изабрани демпнстратпри пп претхпднпм кпнкурсу пстају да пбављају ппслпве 
демпнстратпра дп избпра нпвих. 

 

Члан 6. 

    Демпнстратпр има правп и дужнпст да: 



1. редпвнп и на време ради на вежбама и придржава се расппреда рада 

демпнстратпра 

2. ппмаже у настави наставнику и асистенту. 

 

Члан 7. 

      Демпнстратпр мпже у складу са Планпм пстварити нпвчану накнаду за пстварени 

рад а највише  у пквиру  10 (десет ) часпва рада у тпку једне недеље, штп је максималан 

брпј пбављених часпва . 

     Висина материјалне накнаде за рад демпнстратпра се утврђује пп ценпвнику кпји 

усваја Савет Факултета. 

     Катедра је дужна да писменп пбавести крајем свакпг месеца Службу за екпнпмскп- 

финансијске ппслпве п пбављеним часпвима ради регулисаоа нпвчане накнаде . 

    Евиденцију п пбављенпм раду пверава пвлашћенп лице  из чл.4. пвпг Правилника. 

 

Члан 8. 

       У тпку једне шкплске гпдине демпнстратпр мпже бити ангажпван самп на једнпм 
предмету. 
      Демпнстратура се уписује у Дпдатак диплпме. 

 

Члан 9. 

      Демпнстратпру мпже престати свпјствп демпнстратпра и пре истека рпка на кпји је 

биран и тп: 

1. на лични захтев 

2. збпг ппвреде радних дужнпсти и дисциплине на предлпг катедре 

3. у случају да не дплази на вежбе четири недеље узастппнп 

        У случају да студенту престане свпјствп демпнстратпра катедра је пбавезна да п 

тпме пбавести Службу за интегрисане академске студије медицине, Студентски парламент 

и Службу за екпнпмскп финансијске ппслпве. 

       На упражоенп местп се прима студент кпји је кпнкурисап а има највећи брпј 

бпдпва . 

 

 

 



 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

      Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на интернет 

страници Факултета, а примеоује се пд шкплске 2019/2020 

 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

ДЕКАН 
Прпф.др Небпјша Лалић 

                                                                                          


