
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

САВЕТ ФАКУЛТЕТА  

Бр. 8/III-4  

Дана: 30.05.2019. год 

 

 

На основу чл.130. Статута Медицинског факултета у Београду, Савет Медицинског 

факултета је на седници одржаној 30.05.2019. године донео  

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о измени и допуни  Правилника о канцеларијском и архивском пословању 

 који је донет на седници Савета 28.05.2013. год.   

 

 

 

Члан 1. 

Мења се чл. 26. Тако што се брише реч „Факултета“ и додају речи: 

„ организационе јединице Медицинског факултета (ОЈ)  и то:  

1) организационе јединице претклиничких предмета : 

– Институт за анатомију „Нико Миљанић“, 

– Институт за биофизику у медицини, 

– Институт за епидемиологију, 

– Институт за медицинску и клиничку биохемију, 

– Институт за медицинску статистику и информатику, 

– Институт за медицинску физиологију „Рихард Буријан“, 

– Институт за микробиологију и имунологију, 

– Институт за патологију „Проф. др Ђорђе Јоанновић“, 

– Институт за патолошку физиологију „Љубомир Буба Михајловић”, 

– Институт за социјалну медицину, 

– Институт за судску медицину „Милован Миловановић“, 

– Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, 

– Институт за хемију у медицини „Проф. Др Петар Матавуљ“, 

– Институт за хигијену са медицинском екологијом, 

– Институт за хистологију и ембриологију „Александар Ђ. Костић“, 

– Институт за хуману генетику, 

– Предмети хуманистичких наука. 

2)  Организациона јединица Стручне службе и 

3) Организациона јединица Центар за издавачку, библиотечку и информативну 

делатност – ЦИБИД. “ 

 

Члан 2. 

У чл.27. додаје се нови став који гласи: 



 „У ОЈ  које се баве здравственом делатношћу се воде посебне архивске књиге за 

здравствену делатност“ 

 

Члан 3. 

У чл.33. иза речи „ у просторијама“ додају се речи „ОЈ Медицинског факултета“   

 

 

Члан 4. 

У чл.34. брише се тачка и додју речи  „ преко ОЈ Стручне службе. “   

 

Члан 5. 

У чл.40. иза речи „декана“ додаје се запета и речи „управника института“   

 

Члан 6. 

 

Овај Правилник се примењује  ступа на снагу и примењује се осам дана од 

објављивања. 

 

Члан 7. 

 

Овај Правилник  објавити  на огласној табли и интернет страници Факултета. 

 

 

 

 

Доставити: 

- ОЈ Медицинског факултета 

- архиви Савета 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

САВЕТ 

Председник 

_______________________________ 

Проф.др Ивана Новаковић 


