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На основу чл.114. Статута Медицинског факултета у Београду,  у складу са  чланом  

47. став 11. Закона  о високом образовању (Сл.Гласник РС бр.76/05)  и чланом 41. 

став 1. тачка 44. Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета бр13/06) 

на основу утврђеног предлога Одлуком Наставно научног већа бр. 26/ III-3/4 од 

19.04.2010.год.  Савет Медицинског факултета у Београду на III  седници, одржаној  

22.06.2010.год. доноси  следећу  

 

ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Статута Медицинског факултета у Београду  

(Одлука бр. 40/XIV – 2 од 10.10.2006.год.) 

 

Члан 1 

У члану 21.  у ст. (1) у тач.  3) иза речи „Центар – Школа јавног здравља“  се 

брише запета и додају се речи  „ и менаџмента у систему здравствене заштите“ и 

запета. 

 

Члан 2 

У члану 139. мења се  став (6) и гласи: 

„Приликом утврђивања предлога за избор у звање наставника за задовољавање 

нумеричких критеријума узимају  се у обзир сви објављени радови, односно 

резултати научноистраживачког рада (целокупан опус кандидата).  

 

Члан 3 

У члану 140.   у  ставу  (1) у тачки 1) бришу се  речи  „у претходних осам година“  а 

иза речи „став 3 тачка 1“ се ставља тачка.   

У истом ставу мења се тачка  2)  и гласи:  

1) да је објавило стручне и научне радове и то најмање:  

 један in extenso рад у часопису/часописима са (кумулативним) импакт 

фактором са Journal Citation Report (JCR) листе чија је вредност 

најмање један; 

 један in extenso рад у часопису индексираном у SCI Expanded бази 

података без импакт фактора; 



 два in extenso рада у часописима индексираним у MEDLINE бази 

података“ 

У истом ставу у тачки  3)  иза речи  „коју воде катедре“  брише тачка и зарез и 

додају речи „ и на основу писменог извештаја који  доставља шеф катедре.  

У истом ставу  у  тачки  5) речи  „став 9“  се замењују речима „став 8“ 

У ставу  (2)  истог члана мења се тачка  1)  и гласи: 

1) да је у протеклих пет година остварило научне и стручне резултате 

најмање једнаке онима који су потребни за избор у звање доцента из 

звања асистента сходно ставу 1. тачка 2.  овог члана; 

 

У истом ставу у  тачки 2) бришу се речи „ при избору у звање асистента,“ а остали 

део текста тачке 2) остаје непромењен. 

 

У истом ставу тачка 3) се мења и гласи: 

3) да је руководило израдом најмање два дипломска рада или руководило 

израдом једног последипломског рада; 

 

Иза тачке  3) додаје се нова тачка 4) која гласи: 

4) да је учествовало најмање два пута у комисијама за одбрану дипломских 

радова, или учествовало најмање једанпут у комисији за одбрану радова на 

последипломским студијама или у комисији за одбрану докторске 

дисертације; 

 

Тачка  4) постаје тачка 5) 

Тачка 5) постаје тачка 6) и мења се тако што се речи  „став 9“  замењују речима  

„став 8“ 

 

Члан 4 

У члану 142.  у ставу (2) мењају се тачке 1), 2)  и 7) и гласе: 

 

1) најмање три in extenso рада у часописима са кумулативним импакт 

фактором са Journal Citation Report (JCR) листе чија је вредност најмање два. 

Кандидат треба да буде најмање у једном раду први аутор, а да су најмање два 

рада објављена у претходном петогодишњем периоду; 

2) најмање два in extenso рада у часописима индексираним у SCI Expanded 

бази података без импакт фактора и четири in extenso рада у часописима 

индексираним у MEDLINE бази података; 

7) да је руководило израдом најмање два дипломска рада или руководило 

израдом једног последипломског рада 

 

У истом члану иза става 7) додаје се нови став 8) који гласи: 



 

8) да је учествовало најмање два пута у комисијама за одбрану дипломских 

радова, или учествовало најмање једанпут у комисији за одбрану радова на 

последипломским студијама или у комисији за одбрану докторске 

дисертације; 

 

Тачкa  8) постаје тачкa 9)  

Тачка 9) постаје тачка 10) и мења се тако што се речи „став 9“ замењују речима  

„став 8“  

 

Члан 5 

 

У члану 144.  у  ставу (2) мењају се тачке 1) и 2)  и гласе: 

 

1) најмање шест in extenso радова у часописима са кумулативним импакт 

фактором са Journal Citation Report (JCR) листе чија је вредност најмање 

четири. Кандидат треба да буде најмање у два рада први аутор или носилац 

рада, а да су најмање два рада објављена у претходном петогодишњем 

периоду; 

2) најмање четири рада у часописима индексираним у SCI Expanded бази 

подататака без импакт фактора и осам радова у часописима индексираним у 

MEDLINE-u; 

 

У истом ставу у тачки 3) иза речи „област за коју се бира“ додају се речи „односно 

превод уџбеника“ 

 

У истом ставу мења се тачка 7) и гласи: 

 

7) да је руководило израдом бар једне докторске тезе као ментор, односно 

коментор, изузев за наставнике ужих научних области Хемија у медицини, 

Биофизика у медицини и Хуманистичке науке; 

 

У истом ставу иза тачке 7) додају се нове тачке 8) и 9) које гласе: 

 

8) да је руководило израдом најмање четири дипломска рада или 

руководило израдом два последипломска рада; 

9) да је учествовало најмање четири пута у комисијама за одбрану 

дипломских радова, или учествовало најмање два пута у комисији за одбрану 

радова на последипломским студијама или у комисији за одбрану докторске 

дисертације; 

 



Тачка  9) постаје  тачка 10)   

Тачка 10) постаје течка 11) и мења се тако што се речи  „став 9“ замењују речима 

„став 8“ 

 

Члан 6 

 

Одредбе  чл. 2. до чл. 5 се примењују од школске 2012/2013 године. 

 

Члан 7 

 

Ова одлука ступа на снагу по добијеној сагласности Универзитета, осам дана по 

објављивању на огласној табли и интернет стараници Факултета. 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Проф. др Цане Тулић 


