
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

Број: 26/XII-4  

Датум: 24.12.2021. год.  

 

 

На основу чл. 130. Статута, а на предлог Наставно научног већа број 24/II-4 од 14.12.2021. 

године Савет Медицинског факултета је на седници одржаној дана 24.12.2021. године 

донео је следећу:  

 

Одлуку 

 о изменама и допунама Статута  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Статута Медицинског факултета бр 25/X-2 од 

19.03.2018. године и Одлука бр. 8/III-3 од 30.05.2019. године. 

 

Члан 2. 

У члану 3. став 2. Статута после тачке 11) додаје се нова тачка 12) која гласи: „трговина на 

мало одећом у специјализованим продавницама – шифра 47.71“. 

У ставу 2.  досадашње тачке 12)-17) постају тачке 13)-18).  

После тачке 18) додаје се нова тачка 19) која гласи: „делатности музеја, галерија и збирки- 

шифра 91.02“.  

Досадашње тачке  18-25) постају тачке 20-27).  

 

Члан 3. 

 

Изнад члана 9. Статута мења се назив члана тако да гласи: „Обезбеђивање, праћење и 

унапређење квалитета“.  

 

Став 2. мења се и гласи: „Сви органи Факултета, као и сви запослени и студенти 

одговорни су за спровођење система квалитета на Факултету у складу са својом 

надлежношћу, са пословима које обављају и улогом коју имају.“ 

 



У ставу 3. речи: „посебну комисију за обезбеђивање квалитета, унапређење наставе и 

развој медицинске едукације и комисију за праћење и унапређење квалитета наставе на 

Факултету“ замењују се речима: „Комисију за обезбеђивање квалитета, унапређивање 

наставе и развој медицинске едукације“ (у даљем тексту: Комисија). 

 

Став 4. мења се и гласи: 

„Комисија има следеће надлежности: 

1. припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и сачињава 

акционе планове за спровођење Стратегије; 

2.   припрема предлоге стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу 

са стандардима Националног савета за високо образовање; 

3. предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима; 

4. предлаже екстерну (спољашњу) проверу квалитета и пружа стручну помоћ у 

припреми документације за самовредновање и акредитацију пред надлежним органом; 

5. прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета 

и предлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета; 

6. планира и припрема активности везане за праћење, контролу и унапређивање 

квалитета на Факултету, према годишњем плану рада; 

7. образује поткомисије и радне групе у складу са пословником Комисије; 

8. разматра извештаје о самовредновању Факултета; 

9.  организује повремене састанка са лицима одговорним за систем квалитета на 

институтима и другим организационим јединицама Факултета; 

10. промовише политику квалитета на Факултету; 

11. доноси пословник о своме раду; 

12. обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета по свим 

областима. 

 

Став 5. мења се и гласи:  

„Комисија има 6 чланова, и то: 

1) по једног наставника са сваког нивоа студија  - укупно три 

2) једног представника студената, кога именује Студентски парламент 

3) једног члана ненаставног особља, кога именује Декан 

4) Продекана кога именује Декан.“ 

Став 6. мења се и гласи: 

„Председник Комисије је Продекан кога је именовао Декан за обављање послова из 

области акредитације студијских програма и контроле квалитета.“ 

Став 7. мења се и гласи: „Студент продекан учествује у раду Комисије са правом 

одлучивања.“ 

Став 8. мења се и гласи: „Комисија ради на седницама.“ 

После става 8. додаје се нови став 9 који гласи: „У случају поделе гласова, одлучује глас 

Председника.“ 



После новоформираног става 9. додаје се нови став 10. који гласи: „Комисија најмање 

једном годишње извештава Наставно-научно веће о стању на подручју обезбеђења и 

побољшања квалитета на Факултету.“ 

После новоформираног става 10. додаје се нови став 11. који гласи: „Начин и поступак 

обезбеђивања, праћења и унапређења квaлитета уређени су посебним Правилником.“ 

 

Члан 4. 

У члану 14. став 4. после речи: „наменски девизни“ додају се речи: „и динарски“. 

 

Члан 5. 

У члану 16. став 1. тачка 2. иза алинеје „предмет Инфективне болести“ додаје се 

алинеја која гласи „предмет Клиничка онкологија са радиотерапијом.“  

 

Члан 6.  

У члану 20. мења се став 3. тако што се иза тачке додаје још једна реченица која гласи: 

„Пре него што предложи руководиоца на наставној бази, шеф катедре је дужан да затражи 

мишљење наставника и сарадника из те наставне базе “.  

Став 9. мења се и гласи: „Мандат лица која именује декан траје три године. Исто лице 

може бити именовано само још једанпут.“  

 

Члан 7.  

У члану 21. у ставу 3. реч: „поново“ замењује се речима: „само још једанпут“, а тачка на 

крају става се замењује зарезом и додају се речи: „осим за катедре које имају мање од пет 

наставника“. 

 

Члан 8. 

У члану 25. ставови 3., 7. и 12 .се бришу. 

Ставови од 4.-11. постају ставови 3-9. 

 

 



Члан 9. 

У члану 39. у ставу 11. бришу се речи: „интегрисане академске“. 

 

Члан 10. 

У члану 42. мења се став 8. тако да гласи: „Студент који заврши здравствене 

специјалистичке студије или студије уже специјализације стиче стручни назив  

специјалисте или ужег специјалисте из одговарајуће гране  у складу са одредбама Закона о 

здравственој заштити“. 

 

Члан 11. 

У члану 57. у ставу 6. речи „чланом 70. став 4. овог Статута“ замењују се речима: 

„одредбама Закона о високом образовању.“ 

 

Члан 12. 

У члану 63. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи „Специјализације и уже 

специјализације може да упише здравствени сарадник односно здравствени радник који 

обавља здравствену делатност у приватној здравственој установи односно установи која 

не обавља здравствену делатност као примарну а којем упис одобрава Факултет у складу 

са општим актом Факултета.“ 

Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: „Савет Факултета одобрава 

специјализације и уже специјализације за сарадника и наставника Факултета на 

претклиничким предметима и уже специјализације за сарадника и наставника на 

клиничким предметима у складу са планом стручног усавршавања који за запослене на 

претклиничким предметима доноси Савет Факултета на предлог Катедре, односно планом 

стручног усавршавања који за запослене на клиничким предметима доноси директор 

здравствене установе где обављају здравствену делатност.“  

Досадашњи став 4. постаје став 5.  

 

Члан 13. 

После члана 66. додаје се назив члана и члан 66а који гласе:  

„Студентске организације 

Члан 66а 



На Факултету делују студентске организације.  

Делокруг рада, статут и поступак стицања статуса студентске организације, као и регистар 

студентских организација уређују се у складу са законом којим се уређује студентско 

организовање.“ 

 

Члан 14. 

У члану 92. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „На специјалистичке студије  

може да  се  упише и здравствени радник или здравствени сарадник који обавља 

здравствену делатност у приватној здравственој установи односно установи која не 

обавља здравствену делатност као примарну а којем упис одобрава Факултет уколико 

испуњава посебне услове предвиђене Правилником о спровођењу студија здравствених 

специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Београду.“ 

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6. 

 

Члан 15. 

У члану 96. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: „На студије уже специјализације  

може да  се  упише и здравствени радник који обавља здравствену делатност у  приватној 

здравственој установи односно установи која не обавља здравствену делатност као 

примарну а којима упис одобрава Факултет уколико испуњава посебне услове предвиђене 

Правилником о спровођењу студија здравствених специјализација и ужих специјализација 

на Медицинском факултету у Београду.“ 

Досадашњи ставови 3. – 5. постају ставови 4. - 6.  

 

Члан 16. 

У члану 109. став 1. иза тачке 22) додаје се тачка 23) која гласи: „Доноси решење о 

стицању статуса студентске организације и упису у регистар студентских организација.“ 

Досадашње тачке 23) -26) постају тачке 24)- 27). 

 

Члан 17. 

У члану 115. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: „Свака катедра даје предлог 

кандидата за декана из реда чланова катедре. Уколико катедра нема кандидата из реда 



чланова катедре, чланови те катедре ће се изјашњавати о кандидатима који су предложени 

на другим катедрама.“ 

Досадашњи ставови 2.-4., постају 3.-5. 

Иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи: „Када катедре предложе кандидате из реда 

чланова катедре, предложени кандидати имају обавезу да Комисији за спровођење избора 

декана доставе своју биографију, библиографију и изборни програм, као и доказе да 

испуњавају услове за избор и мандат декана из члана 112. Статута. Након што Комисија 

утврди да предложени кандидати испуњавају услове предвиђене Законом и Статутом, 

Комисија саставља јединствену листу кандидата коју уз биографију, библиографију и 

изборни програм кандидата, доставља свим катедрама како би се изјасниле о кандидатима 

са листе односно евидентирале кандидата за декана.“ 

Досадашњи ставови 5.-7., постају ставови 7.-9.  

 

Члан 18. 

У члану 125. иза става 8. додаје се нови став 9. који гласи: „Када члану Савета Факултета 

из реда наставног особља престане чланство у Савету по било ком основу пре истека 

мандата Савета, мандат се додељује првом следећем кандидату који је добио највећи број 

гласова на седници Наставно научног већа на којој се вршио избор за чланове Савета 

Факултета.   

 

Члан 19. 

У члану 133. став 11. мења се и гласи: „у Наставно научном већу студенти чине 20% 

чланова водећи рачуна о сразмерној заступљености мање заступљеног пола и студената 

уписаних по афирмативним мерама.“ 

 

Иза става 11. додаје се нови став 12. који гласи: „Студентски представници из става 11. 

овог члана учествују у расправи и одлучивању о питањима од значаја за студенте, а 

посебно у оним која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план 

рада, календар рада, уписну политику Факултета, реформу студијских програма, анализу 

ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна Статута, 

предлагање кандидата за Декана и предлагање финансијског плана Факултета.“ 

 

Досадашњи став 12. постаје став 13.  

 

Члан 20.  

У члану 134. став 3. у тачки 3) уместо тачке ставља се зарез и додају се речи: „изузев ако 

катедра не одлучи другачије.“  



У ставу 5. тачка на крају става се брише и додају се речи: „и председници програмских 

савета изборних подручја (модула) усвојеног и акредитованог студијског програма 

докторских студија.“ 

 

Члан 21. 

У члану 135. став 1. после тачке 6) додаје се нова тачка 7) која гласи: „доноси одлуку о 

признавању (нострификацији) стране школске исправе о специјализацији, односно ужој 

специјализацији на предлог Већа за специјалистичку наставу.“ 

Досадашње тачке 7)-33) постају тачке 8)-34). 

Иза тачке 34) додаје се нова тачка 35) која гласи:  „именује Комисије за полагање 

специјалистичких испита на основу предлога Већа за специјалистичку наставу“ 

Досадашња тачка 34) која постаје тачка 36) мења се и гласи: „именује комисије за оцену 

научне заснованости теме докторске дисертације“ 

Досадашње тачке 35)-46) постају тачке 37)-48).  

 

Члан 22. 

У члану 137. став 1. тачка 11. мења се и гласи: „одобрава теме и менторе за израду 

завршних радова, бира комисије за полагање испита и одређује комисије за оцену и 

одбрану радова“. 

Иза тачке 13) додаје се нова тачка 14) која гласи: „доноси одлуке о одобравању уписа на 

специјализације и уже специјализације за стране држављане, здравствене раднике и 

здравствене сараднике који обављају здравствену делатност у приватним здравственим 

установама или установама које не обављају здравствену делатност као примарну“. 

Досадашње тачке 14)-16) постају тачке 15)-17).  

 

Члан 23. 

У члану 141. став 1.  после тачке 7) додаје се нова тачка 8) која гласи: „Клиничка 

онкологија са радиотерапијом.“  

Досадашње тачке  8)-15) постају тачке 9)-16).  

Досадашња тачка 16) која постаје тачка 17) мења се и гласи: „Хуманистичке науке 

(медицина и друштво, биоетика, страни језик, медицинска терминологија-латински језик) 

Досадашње тачке 17)-32) постају тачке 18)-33).  

 



 

Члан 24.  

У члану 142. у ставу 2. бришу се речи: „3 и 5“. 

Став 3. мења се и гласи: „Катедра за специјалистичку наставу се по правилу оснива за 

гране медицине, односно области здравствене заштите које су утврђене Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника који је донео министар здравља, а може се основати и за потребе извођења 

других облика едукације из чл. 10 ст. 3 т. 2. Статута.“ 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „Катедра за специјалистичку наставу се 

оснива на период од 3 године након којег периода се преиспитује потреба за њеним 

постојањем на основу сачињеног елабората“. 

Досадашњи ставови 4.-15. постају чланови 5.-16. 

У ставу 5. речи: „петогодишњем периоду“ замењују се речима „трогодишњем периоду“. 

У ставу 11. иза речи: „сваке три године“ додају се речи „елаборат и“. 

У ставу 12. речи: „из става 10.“ замењују се речима: „из става 11.“ 

У ставу 13. тачка на крају става се замењује зарезом и додају се речи: „који чине катедру 

за специјалистичку наставу“. 

После става 16. додаје се нови став 17. који гласи: „Ангажовани предавачи ван радног 

односа на Факултету учествују у одлучивању на  катедри за специјалистичку наставу у 

складу са процентом из става 14. овог члана“.  

Досадашњи став 16. постаје став 18.  

 

Члан 25. 

У члану 147. став 2. мења се  и гласи: „Начин и поступак избора, као и број чланова 

Студентског парламента утврђује се општим актом Студентског парламента“. 

Став 3. мења се и гласи: „ Право да буду бирани за члана Студентског парламента имају 

сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски 

парламент, које кандидује студентска организација регистрована у складу са Законом о 

студентском организовању или које кандидује неформална група студената која има 

писмену подршку најмање 10% укупног броја студената Факултета, у складу са општим 

актом Студенстког парламента. 



Став 4. мења се и гласи: „Представници студената са инвалидитетом и студената уписаних 

по афирмативним мерама, као и представници свих студијски програма заступљени су у 

чланству Студентског парламента сразмерно процентуалном учешћу у укупном броју 

студената уписаних у школској години у којој се бира Студенстски парламент.  

Ставови 5.-11. бришу се.  

 

Члан 26. 

У члану 148. став 1. мења се и гласи:  

„Овлашћења Студентског парламента су: 

1) доноси опште акте којима уређује свој рад, начин функционисања, организацију и 

број, начин и поступак избора својих чланова – Пословник о раду Студентског парламента 

и Правилник о избору чланова Студентског парламента; 

2) бира и разрешава представнике студената у органима Факултета,  

3) утврђује предлог за избор и разрешење студента продекана, 

4) учествује у процесу самовредновања Факултета; 

5) обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, реформу 

студијских програма, анализу и оцену ефикасности студија, утврђивање броја ЕСПБ 

бодова, развој мобилности студената, подстицање научно-истраживачког рада студената, 

сарадњу са тржиштем рада, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда 

и даје мишљење о критеријумима за оцењивање активности и знања студената у 

наставном процесу; 

6) покреће иницијативу за доношење или промену прописа Факултета од интереса за 

студенте; 

7) покреће иницијативу за доношење или промену одлука других органа Факултета 

које се односе на положај студената у наставном процесу и управљању установом; 

8) донoси годишњи план и програм рада студентског парламента и усваја извештај о 

раду; 

9) доноси финансијски план и подноси финансијски извештај Студентског парламента 

Савету Факултета; 

10) обавља друге активности у складу са законом и општим актима Факултета; 

11) даје мишљења о педагошком раду наставника и сарадника, у складу са општим 

актом Факултета;  

12) одлучује о расподели средстава за ваннаставне активности студената, у складу са 

општим актом Студентског парламента.“ 

 

 

Члан 27. 



У члану 160. став 2. после тачке 8) додају се нове тачке и то: 9) која гласи “Клиничка 

онкологија са радиотерапијом“ и 10) која гласи „Медицина и друштво“.  

Досадашње тачке 9)-32) постају тачке 11)-34).  

 

Члан 28. 

У члану 163. иза става 3. додаје се нов став 4. који гласи: „У поступку за избор у звање 

наставника и сарадника Факултета за члана комисије не може се именовати лице које је у 

сукобу интереса сагласно члану 32. Кодекса професионалне етике Универзитета у 

Београду. Уколико је такво лице именовано, о његовом изузећу, по приговору 

заинтересованог лица, одлучује се у складу са Правилником о условима, начину и 

поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника Факултета.“  

Досадашњи ставови 4. и 5. постају 5. и 6. 

 

Члан 29. 

У члану 169. у ставу 2. реч „одлуку“ се замењује речју „Предлог“. 

После  става 2. додаје се став нов 3. који гласи: „Одлуку о избору наставника у звање 

гостујућег професора доноси Сенат Универзитета, а на основу мишљења одговарајућег 

већа групације о предлогу Факултета.“ 

Досадашњи ставови 3.-5. постају ставови 4.-6. 

После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:   „Гостујући професор бира се на 

период од 5 година.“ 

У досадашњем ставу 6. који постаје став 8. бришу се речи: „у складу са овим 

Правилником:“ 

 

Члан 30. 

У члану 170. став 2. мења се и гласи: „ Одлуку о ангажовању доноси Наставно научно веће 

Факултета, а права и обавезе професора по позиву уређују се уговором о ангажовању за 

извођење наставе под условима и на начин прописан посебним правилником.“  

Ставови 3. и 4. се бришу.  

Члан 31. 

У члану 194. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: „Саставни део финансијског 

плана је финансијски план за реализацију ваннаставних активности који доноси 

Студентиски парламент. Средства за финансирање рада Студенстког парламанта и 

ваннаставних активности студената на Факултету обезбеђују се од оснивача и сопствених 

прихода.“ 



 

Члан 32. 

У члану 196. став 2. иза тачке 4) додаје се нова тачка 5) која гласи: „Регистар студентских 

организација“. 

Досадашња тачка 5) постаје тачка 6). 

Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „Изузетно од става 3., регистар из става 2. 

тачка 5) се води у електронском облику и јавно је доступан на сајту Факултета“.  

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6.  

 

Члан 33.  

Иза члана 199. додаје се назив члана и члан 199а који гласе:  

„Електронске седнице органа и тела Факултета  

Члан 199а 

У случају потребе за заштитом јавног здравља и безбедности, или уколико би 

одлагање разматрања и одлучивања о питањима из њихове надлежности могло да доведе 

до штетних последица, органи и тела Факултета могу да одржавају седнице електронским 

путем.  

У случају из става 1. овог члана, председавајући органа и тела приликом 

заказивања седнице образлаже неопходност одржавања седнице електронским путем“.  

 

Члан 34.  

Иза члана 203. додаје се назив члана и члан 203а. који гласе:  

„Признавање страних високошколских исправа (специјалистичких диплома) ради 

запошљавања 

Члан 203а 

Факултет може да спроведе поступак признавања стране исправе о специјализацији, 

односно ужој специјализацији (нострификацију дипломе) ради обављања здравствене 

делатности, односно одређених послова здравствене заштите, на захтев здравственог 

радника који је завршио специјализацију, односно ужу специјализацију у иностранству, 

уколико испуњава услове из Правилника о спровођењу студија здравствених 

специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Београду.“   

 

Члан 35.  



 

Члан 207. брише се. 

 

Члан 36.  

 

Члан 209. брише се. 

 

 

Члан 37. 

 

 

У члану 210. у ставу 2. речи: „2018/2019. године“ замењују се речима: „2021/2022. 

године“, а речи „2019/2020. године“ замењују се речима: „2022/2023. године“. 

 

У  ставу 3. речи: „2018/2019. године“ замењују се речима: „2021/2022. године“. 

 

У ставу 4. речи: „2018/2019. године“ замењују се речима: „2021/2022. године“. 

 

У ставу 5. иза речи: „из става 1.“ додају се речи: „2.,3. и 4.“, а иза речи „бр.88/17“ додају се 

речи: „ 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично 

тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон“. 

 

 

Члан 38.  

Члан 211. се брише.  

 

 

Члан 39. 

 

 

Измене и допуне Статута ступају на снагу по добијању сагласности Универзитета, осмог 

дана од објављивања на огласној табли и сајту Факултета, а одредбе  чланова 17. и 20. 

примењују се почев од избора за нови мандатни период лица која се бирају.  

 

 

Доставити:  

 

 

 

 



 

 

 

-Универзитету у Београду  
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___________________________ 

                                     Проф.др Ивана Новаковић,с.р.  


