
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

НАСТАВНО – НАУЧНО ВЕЋЕ 

БРОЈ: 24/XVIII-5 

ДАТУМ: 07.09.2021. године 

 

На основу чл. 135. Статута Медицинског факултета и чл. 146. Статута Универзитета у 

Београду, Наставно – научно веће Факултета на седници дана 07.09.2021. године доноси   

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА ПРОФЕСОРА ПО ПОЗИВУ 

НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 

Члан 1. 

 

Овим  Правилником  прописују  се  услови  и  начин  ангажовања  професора по позиву  

на Медицинском факултету у Београду. 

 

Члан 2. 

 

На Медицинском факултету, без расписивања конкурса, може да се ангажује угледни 

научник или наставник из иностранства, који није запослен на Факултету, да као професор 

по позиву гостује на Факултету ради реализације дела наставног програма или научно-

истраживачког пројекта. 

Поступак се покреће, по правилу, за лица која остварују трајну сарадњу са Факултетом.  

  

Члан 3. 

 

Научник, односно наставник из члана 2. овог правилника може бити позван да одржи 

наставу ако има: 

 

1.већи број научних радова објављених у водећим међународним часописима, 

2. већи број научних радова саопштених на међународним скуповима, 

3. остварене резултате у развоју одговарајуће образовно-научне области, 

4. већу цитираност научних резултата. 

 

Члан 4. 

 

Одлуку о ангажовању доноси Наставно-научно веће на предлог одговарајуће катедре, која 

је у обавези да достави биографију и библиографију кандидата из члана 3. овог 

Правилника.  

Одлука о ангажовању се доноси за једну школску годину. 

 

 

 



Члан 5. 

 

Професор по позиву је обавезан да у оквиру ангажовања одржи: 

а) најмање једно предавање из своје научне области, уколико је већ укључен у заједничке 

истраживачке пројекте и/или едукативне активности Медицинског факултета и своје 

матичне установе или 

б) најмање два предавања (уз препоруку да једно буде намењено студентима) из своје 

научне области уколико сарадња са Медицинским факултетом тек започиње. 

 

Члан 6. 

 

Права и обавезе професора по позиву уређују се уговором о ангажовању за извођење 

наставе.  

 

Члан 7. 

 

Факултет  води  посебну евиденцију  о  ангажовању  професора по позиву. 

  

Члан 8. 

 

Овај  правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  на огласној табли 

Факултета и интернет страници Факултета. 

 

 

 

                                                              

                                                                НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

                                                                 МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА   

                                                             ДЕКАН 

 

                                                              __________________________ 

                                                             Проф. др Небојша Лалић                                      

ДедеД 


