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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. 22/ X-4 од 26.09.2011. год, Савет Медицинског факултета у 

Београду на седници, одржаној  29.09.2011.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 12. мења се став (3) и гласи: 

 

„(3) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију задужену за обезбеђење и 

унапређење квалитета на факултету и комисију за праћење и унапређење квалитета наставе на 

Факултету. 

Иза става  (3) додају се нови ставови (4) , (5)  и (6) који гласе 

„(4) Комисија задужена за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету има надлежност 

да:  

1) промовише културу квалитета на факултету; 

  2) планира и анализира поступке вредновања целокупног система   

                            високог образовања и научноистраживачког рада на факултету; 

  3) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на  

                            факултету; 

  4) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на  

                            факултету и предлаже мере и активности у циљу побољшања квалитета. 

(5) Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету има надлежност да: 

1) прати и анализира студијски програм и квалитет наставе на   

                           Факултету; 

  2) анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања  

                           ЕСПБ бодова; 

  3) предлаже мере и активности за унапређење квалитета наставе и  

                           реформе студијских програма. 

 

(6) Комисије из става (4) и (5) чине два наставника, један сарадник, један члан из редова 

ненаставног особља и један студент кога именује Студентски парламент. Комисије једном 

годишње извештавају Наставно-научно веће Факултета о стању на подручју обезбеђења и 

унапређења квалитета на Факултету.“ 

 Досадашњи ставови (4) и (5) постају  ставови (7) и (8). 

 



 

Члан 2. 

У члану 13. став 1. тач.2 испред речи „специјалистичке струковне студије ,“ додају се 

речи „мастер академске студије,“ 

 

Члан 3. 

У члану 18. став 2. мења се и гласи: 

 ''(2) Делатности Факултета су: 

1) шифра 85.42 - високо образовање;  

2) шифра 85.59 - остало образовање; 

3) шифра 86.10 – делатност болница;  

4) шифра  86.21 – општа медицинска пракса;  

5) шифра  86.22 – специјалистичка медицинска  пракса;  

6) шифра 72.11 – истраживање и експериментални развој у биотехнологији  

7) шифра 72.19 – истраживање  и развој у осталим природним и техничко-технолошким  

наукама  

8) шифра 72.20 – истраживање  и развој у друштвеним и хуманистичким наукама  

9) шифра 58.11 – издавање  књига;  

10) шифра 58.14 – издавање  часописа и  периодичних издања;  

11) шифра 47.61 – трговина  на мало књигама у специјализованим продавницама  

12) шифра 47.62 – трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом  

13) шифра 56.10 – делатности  ресторана и покретних угоститељских објеката  

14) шифра 56.29 – остале услуге припреме и послуживање хране  

 

Члан 4. 

У члану 37. Мења се  став (5) и гласи: 

 „ (5) Успех студента на испиту изражава се оценама: 

       10 – одличан 

                    9 – изузетно добар 

                    8 – врло добар 

                    7 – добар 

                    6 – довољан 

                    5 – није положио.'' 

 

Члан 5. 

Члан 38. мења се и гласи: 

„ (1) Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до 

почетка наставе тог предмета у наредној школској години на једном од језика на којима се 

настава изводила. 

(2) Испити се полажу у следећим испитним роковима: јануарско-фебруарском, априлском, 

јунском, јулском, септембарском и октобарском. 

(3) Календар испита објављује се почетком школске године и саставни је део плана извођења 

наставе. 

(4) На испит може изаћи студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе 

утврђене планом извођења наставе.  

(5) Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено и усмено, писмено, практично и усмено. 

(6) Испити су јавни и ако је испит усмени испитивач је дужан да обезбеди јавност испита, а 

студент има право да захтева присуство јавности. 



(7) Начин полагања испита , време и распоред његовог одржавања , одлагање испита, 

одустајање од испита, начин вођења евиденције као и друга питања у вежи са полагањем 

испита и оцењивањем на испиту ближе се уређују општим актом Факултета. 

 

Члан 6. 

 

 У члану 39. став (1) мења се и гласи: 

 „(1) После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже испит 

пред комисијом.“ 

 Ст. (2) и (3) бришу се. 

 Досадашњи ст. 4. 5. и 6. постају ст. 2. 3 и 4. 

 

Члан 7. 

 

У члану 42. у ставу (4) после речи: ''завршеном'' додаје се реч: ''здравственом'' 

 Досадашњи став (7)  постаје став (6) 

 Досадашњи став (8) који постаје став (7)  мења се и гласи: 

 ''(7) Општим актом факултета, односно Универзитета ближе се уређује полагање 

завршног, односно дипломског испита.'' 

 

Члан 8. 

У чл. 43. мења се ств (9) и гласи:  

„(9) Студент који заврши дипломске академске студије стиче академски назив мастер са 

назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области (на 

енглеском језику: мастер).“  

 

Члан 9.   

Члан  47.  мења се и гласи: 

„(1) Статус буџетског студента има студент: 

1. уписан на студије првог, другог односно трећег степена, рангиран на конкурсу 

за упис као такав, у школској години на коју је уписан по конкурсу; 

2. који је у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ бодова из уписаног 

студијског програма а који је  рангиран у оквиру одобреног броја места из 

буџета. 

    (2) Рангирање студената из става 1. тачка 2. овог члана обухвата студенте уписане исте 

школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ 

бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку 

утврђеним општим актом Универзитета, односно факултета. 

   (3) Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један 

студијски програм на истом нивоу студија.“  

 

Члан 10.  

 

Члан 48. мења се и гласи: 

„  (1) Статус самофинансирајућег студента има студент: 

1. уписан на студије првог, другог, односно трећег степена, рангиран на 

конкурсу за упис као такав , у школској години на коју је уписан по 

конкурсу. 

2. који је у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ бодова али није 

рангиран у оквиру укупног броја буџетских студената. 

3. који није у текућој школској години остварио 60 ЕСПБ бодова.“ 

 



 

Члан 11. 

 

Члан 56. се мења и гласи: 

„Члан 56 

(1) У прву годину специјалистичких академских студија може да се упише лице које је 

завршило студије медицине, остваривши најмање 360 ЕСПБ бодова.  

(2) Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија утврђује се 

на основу опште просечне оцене остварене на студијама медицине.  

(3) Општим актом Факултета могу да се пропишу и друга мерила за утврђивање редоследа 

кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија.“ 

 

 

Члан 12. 

 

Иза чл.56. додаје се нови наслов  „Услови за упис  на мастер академске студије“ и нови члан 

56а који гласи:  

(1) У прву годину мастер академских студија може да се упише лице које је завршило студије 

медицине, остваривши најмање 360 ЕСПБ бодова или основне академске студије на којима 

је остварио најмање 240 ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом мастер академских 

студија. 

(2) Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу 

опште просечне оцене остварене на студијама медицине, односно основним академским 

студијама. 

(3) Општим актом Факултета могу да се пропишу и друга мерила за утврђивање редоследа 

кандидата за упис у прву годину мастер академских студија. 

 

 

Члан 13. 

. Мења се члан 58. и  гласи :  

(1) У прву годину здравствених специјалистичких студија може да се упише здравствени 

радник, односно здравствени сарадник на основу  решења министра надлежног за послове 

здравља, којим се даје сагласност за одобрену одговарајућу специјализацију  

(2) Савет Факултета на предлог декана може да тражи сагласност од Министарства здравља за 

одобравање специјализације за сарадника Факултета на преклиничком предмету или уже 

специјализације за сарадника на клиничком предмету. 

(3) Предлог декана из претходног става је заснован на образложеном захтеву катедре који мора 

да је у складу са ужом научном облашћу за коју је катедра основана и потребама катедре и 

Факултета у извођењу студијских програма. 

 

Члан 14. 

 

Мења се члан 64. став (1) и гласи:  

 „(1) Студент другог медицинског факултета може да пређе на Медицински факултет у 

Београду ако је  стекао право на упис наредне године студија на факултету са којег 

прелази и ако је, на основу признавања положених испита са факултета са којег долази, у 

могућности да упише предмете наредне године студија на Медицинском факултету у 

Београду у вредности од најмање 37 ЕСПБ бодова”. 



 

Члан 15. 

 

Иза чл.71. додаје се нови наслов „Мастер академске студије“ и нови чланови 71а, 71б и 71в који 

гласе:  

„Члан 71а 

(1) Студијски програм мастер академских студија којим се стиче академски назив мастер са 

назнаком звања другог степена дипломских академских студија из одговарајуће области (на 

енглеском језику: мастер) обезбеђује стицање знања и способности за научно-истраживачки 

рад и примену резултата науке у пракси. 

(2) Студије из става 1 трају најмање 60 ЕСПБ бодова. 

(3) Студије из става 1 се остварују на основу одобрених, односно акредитованих студијских 

програма које утврђује Наставно-научно веће Факултета,  доноси Сенат Универзитета а 

акредитује Комисија за акредитацију Националног савета за високо образовање. 

(4) Наставни програм мастер академских студија обухвата теоријско-методолошке садржаје и 

научно-стручни рад. 

Члан 71б 

(1) Мастер академске студије се организују за стицање звања у областима за које је Факултет 

матичан.  

(2) Мастер академске студије се могу организовати и из интердисциплинарних и 

мултидисциплинарних области у којима постоји значајан садржај научно-стручних области 

за које је Факултет матичан а у сарадњи са другим високошколским институцијама и 

научним иснтитутима. 

(3) Списак стручних, академских и научних назива, листа обавезних и изборних предмета са 

оквирним садржајем, начин извођења студија, потребно време за извођење појединих 

облика студија, бодовна вредност сваког предмета исказана у ЕСПБ, бодовна вредност 

завршног рада исказана у ЕСПБ, предуслови за упис појединих предмета или групе 

предмета, начин избора предмета из других студијских група, услови за прелазак са других 

студијских програма у оквиру истих или сродних области студија, дат је у студијском 

програму који је саставни део посебног акта Факултета. 

 

Члан 71в 

(1) Поступак уписа, организација, спровођење мастер академских студија и начин полагања 

испита регулисани су посебним општим актом из члана 70 став 3. 

 

 

Члан 16. 

 

Мења се наслов изнад члана 69. и гласи „Специјалистичке академске студије“ а речи у тексту : 

''академске специјалистичке студије '' замењују се речима: „специјалистичке академске студије 

'' у одговарајућем падежу. 

 

Члан 17. 

 

Мења се члан 80. У ставу (2) тако што се после тачке додаје нова реченица која гласи: 

 „Двосеместрална настава може се организовати према потреби програма, по деловима – 

триместрима на свакој години специјализације“ 



 

Члан 18. 

 

У члану 81. У ставу (3) речи „најмање четири“ замењују се речима „  најмање три“ 

 

Члан 19. 

 

У члану 87. иза става (4) додаје се нови став (5) који гласи: 

„(4) Приликом публикације научних и стручних радова наставници, сарадници и истраживачи 

дужни су да испред назива чланице Универзитета обавезно наведу пун назив институције који 

садржи назив Универзитет у Београду, после кога долази повлака и назив факултета, односно 

института, као и своју службену електронску адресу на академском домену (bg.ac.rs).“ 

 

Члан 20.  

 

 У члану 168. став 1. речи: ''пензионисаном после 10. септембра 2005. године'' замењују 

се речима: ''у пензији'' 

 После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:  

 ''Поступак за доделу звања професор емеритус покреће факултет на коме је лице 

провело најмање пет година у радном односу са пуним радним временом.'' 

 

 

Члан 21. 

  

У члану 170. став 2. реч: ''две'' замењује се речју: ''три'' 

 

Члан 22. 

У  члану 192 из става (1) додаје се нови став  (2) који  гласи: 

„ (2) Предлог одлуке о признавању стране високошколске исправа утврђује Наставно 

научно веће на предлог Комисије за признавање страних високошколских исправа, коју 

именује Наставно научно веће на предлог Наставног већа. Комисија има 5 чланова. Рад 

Комисије се регулише посебним актом Факултета.“ 

 

Члан 23. 

 

 После члана 196. додају се нови чланови 196 а, 196б и 196в, који гласе:  

 

''Студенти 

 

Члан 196 а 

 

 Студенти уписани на интегрисане студије медицине могу завршити ове студије по 

започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, до краја школске 

2014/2015. године.  

Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године, имају право да 

заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до 

краја школске 2013/2014. године.  

 Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили  

докторску  дисертацију  до 10. септембра 2005. године,  имају  право да  

заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија, односно да 

стекну научни степен доктора наука, најкасније до краја школске 2015/2016. године. 



 Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије по студијском 

програму који је донет у складу са одредбама овог Закона, на начин и по поступку утврђеним 

општим актом високошколске установе.'' 

 

Члан 196 б 

             Лица која су стекла или стекну академски назив магистра наука према прописима који су 

важили до дана ступања на снагу овог Закона могу стећи научни назив доктора наука одбраном 

докторске дисертације према прописима који су важили до ступања на снагу овог Закона 

најкасније до краја школске 2015/2016. године.'' 

 

 

''Правила о финансирању студија 

 

Члан 196в 

 Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се у наредној школској години 

финансира из буџета ако у школској 2009/2010, односно 2010/2011. години оствари најмање 48 

ЕСПБ бодова из студијског програма и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се 

студије финансирају из буџета. 

 Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте школске 

године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и 

постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним 

општим актом Факултета. 

 Студенти уписани у прву годину основних студија школске 2006/2007, односно 

2007/2008. године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана по истеку 

редовног трајања студија, а студенти уписани у прву годину основних студија школске 

2008/2009, односно 2009/2010. године задржавају право да се финансирају из буџета најдуже 

шест месеци по истеку редовног трајања студија. 

 Студент који не оствари право из става 1. овог члана у наредној школској години 

наставља студије у статусу самофинансирајућег студента. 

 Факултет уређује начин извођења наставе, односно полагања испита за студенте из 

става 3. овог члана. 

  

Члан 24 

 Члан 199. мења се и гласи: 

  

''Члан 199.  

(1) Лице које има академски назив магистра наука, а које је бирано у звање асистента 

по прописима који су важили до ступања на снагу Закона (10. септембар 2005. године) и које је 

поново бирано у звање асистента у складу са чланом 122.  Закона, не може бити  и трећи пут 

бирано у звање асистента. 

(2) Лице које има академски назив магистра наука, а које је бирано у звање  асистента  

након  ступања  на  снагу  Закона  (после  10.  септембра  2005. године) на основу прелазне 

одредбе овог статута да у периоду до 9. септембра 2012. године у звање асистента може бити 

изабрано и лице које уместо статуса студента докторских студија има академски назив магистра 

наука и испуњава остале услове из члана 72. став 1. и 2. Закона и коме је продужен уговор о 

раду на период за још 3 године, не може бити и трећи пут бирано у звање асистента. 

(3) Лице које има академски назив магистра наука, а које је бирано два пута у звање 

асистента после ступања на снагу Закона (после 10. септембра 2005. године), не може бити 

поново бирано у звање асистента ни у случају да упише докторске студије. 

 (4) Лицима из ст. 1, 2. и 3. овог члана не може бити продужен уговор о раду у складу са 

чланом 72. став 7. Закона. 



 (5) Лице које је бирано два пута у звање асистента приправника не може бити бирано у 

звање асистента осим ако није студент докторских студија.'' 

 

Члан 25. 

 

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

објављивању на огласној табли и интернет стараници Факултета. 

 

 

 

Образложење 

 

Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Медицинског факултета у 

Београду је сачињен ради усклађивања одредaба Статута са Законом о изменама и 

допунама Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Србије'', број 

44/2010), усклађивања делатности Факултета са Уредбом о класификацији делатности 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2010) и усаглашавања његових одредби 

са Одлуком о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду која је донета на  

Савету  Универзитета, на седници одржаној 19.04. 2011. године. 
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