
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ  

Број: 11/ IX- 6  

Дана: 28.09.2022. год.  

 

На основу члана 135. а у вези са чланом 9. Статута Медицинског факултета 

Универзитета  у Београду, Наставно научно веће Медицинског факултета у 

Београду, на седници одржаној 28.09. 2022. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК O ОБЕЗБЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА 

1. Опште одредбе 

 
Члан 1. 

Овим правилником дефинисани су улога, одговорност, ближа надлежност 

и начин рада органа Медицинског факултета у Београду (у даљем тексту: 

Факултет) у области обезбеђивања квалитета високог образовања на Факултету, као и 

тела одговорних за праћење, унапређење и развој квалитета. У складу са Стратегијом 

обезбеђивања квалитета утврђују се стандарди и поступци за праћење, 

унапређење и развојa квалитета у свим областима у којима се врши 

обезбеђивање квалитета на Факултету. 

Члан 2. 

Обезбеђивање квалитета на Факултету је део националног система за 

обезбеђење квалитета и предуслов за препознатљивост Факултета, 

упоредивост диплома, квалификација и компетенција у оквиру јединственог 

европског простора високог образовања. 

Факултет обезбеђује квалитет у свим областима своје делатности и 

организације у складу са међународно прихваћеним документима у области 

високог образовања, Законом о о високом образовању, Правилником о 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа и студијских програма, Правилником о стандардима и поступку  за 

спољашњу проверу квалитета вискошколких установа и Правилником о 

стандардима  и поступку за акредитацију студијских програма, Стратегијом 

обезбеђивања квалитета, овим Правилником и другим актима Факултета и 

Универзитета у Београду.  

 

 

2. Улога, одговорност, ближа надлежност и начин рада органа и 

стручних и саветодавних тела Факултета 
 

Члан 3. 

Органи, стручна и саветодавна тела Факултета, као и сви запослени и 



 

студенти одговорни су за спровођење система квалитета на Факултету у 

складу са својом надлежношћу и са пословима које обављају и улогом коју 

имају. За координацију активности управљања системом квалитета, 

одговорни су органи пословођења и одговарајући стручни органи. 

Ради праћења, контроле и унапређења квалитета Факултет  је основао 

Центар за обезбеђивање квалитета, унапређивање наставе и развој 

медицинске едукације и образовао Комисију  за обезбеђивање квалитета, 

унапређивање наставе и развој медицинске едукације и стручнo и 

саветодавнo телo у области праћења и унапређивања система квалитета 

 

Члан 4. 

Центар за обезбеђивање квалитета, унапређивање наставе и  развој 

медицинске едукације (у даљем тексту: Центар) је унутрашња организациона 

јединица Факултета, основана ради обезбеђивања система квалитета на 

Факултету, без својства правног лица. Центар заједно са Комисијом за 

обезбеђивање квалитета, унапређивање наставе и развој медицинске 

едукације (у даљем тексту: Комисија) чини јединствени структурални систем 

обезбеђивања квалитета на Факултету. 

 Комисију из става 1. овог члана чине два наставника, један сарадник, један 

члан из редова ненаставног особља и један студент кога именује Студентски 

парламент.  

Комисија извештава Наставно-научно веће Факултета једном годишње о 

стању на подручју обезбеђивања и унапређивања квалитета на Факултету.  

 

Послови које обавља Центар ближе се уређују правилником о раду Центра. 
 

           Радом Центра руководи продекан кога именује Декан. 

 
Члан 5. 

Састав Комисије утврђен је Статутом Факултета, а ближе 

надлежности се уређују овим правилником. 

 

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. 

 
 

Самовредновање и оцена квалитета 
 

      Члан 6. 

Факултет  је дужан да спроводи поступак самовредновања   и оцене 

квалитета, у складу са Законом, подзаконским актима и Стратегијом 

обезбеђивања квалитета у интервалима од најмање три године. 

Поступак самовредновања се може спроводити и у краћим интервалима 

у појединим областима или у целини, у складу са планом рада Комисије. 

    Члан 7. 

Поступак самовредновања на Факултету спроводи поткомисија коју 

образује Наставно-научно веће Факултета, на предлог Комисије, из реда 

чланова радних тела Комисије, а коју чине представници наставног, 

ненаставног особља и студената. 

 

Одлуком о образовању поткомисије из става 1. овог члана утврђује се 

њен састав, број чланова и начин избора, делокруг и начин рада, методи, 

инструменти и област самовредновања као и друга питања од значаја за 

спровођење поступка самовредновања. 

   Члан 8. 

Поступак самовредновања спроводи се према стандардима и упутству за 

самовредновање које је донео Национални савет за високо образовање. 

У поступку самовредновања обавезно се разматра оцена студената, у 

складу са актима Факултета. 

  Члан 9. 

Након спроведеног поступка самовредновања поткомисија из члана 7. 

овог правилника систематизује и обрађује добијене податке и сачињава 

писмени извештај о самовредновању који доставља  Комисији. 

Комисија усваја Извештај о самовредновању већином гласова чланова. 

     Члан 10. 

На основу резултата самовредновања и мишљења Комисије, Наставно-

научно веће Факултета, доноси одлуку о оцени квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада, односно о оцени квалитета у појединим 

областима у којима се спроводио поступак самовредновања. 

Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи и предлог мера за 

отклањање уочених слабости и за побољшање квалитета. 



 

Члан 11. 

Савет Факултета разматра, најмање, једном годишње стање у области 

квалитета на Факултету и предузима мере за побољшање квалитета. 

Члан 12. 

Факултет обезбеђује и чува целокупну документацију везану за све 

активности, поступке и процесе у области обезбеђења квалитета, на начин и по 

поступку прописаним актима Факултета. 

Документа из става 1. овог члана обезбеђују се и у електронској форми. 

Члан 13. 

Сажети извештај о самовредновању и одлука Савета односно Наставно-

научног већа о оцени квалитета објављује се на интернет страници 

Факултета. 

 

                                        Члан 14. 

Стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета регулисаће се 

посебним Правилником о раду Центра за обезбеђивање квалитета, 

унапређивање наставе и  развој медицинске едукације. 

      Члан 15. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

обезбеђењу квалитета од 25.03.2008. године. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Факултета,оносно интернет страници Факултета. 

 
 
 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

                     ДЕКАН 

 

Проф. др Лазар Давидовић 

 

_______________________ 


