
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ        

САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

БРОЈ: 25/VIII-4 

ДАТУМ: 25.09.2014.г. 

 

 

На основу чл.114. Статута Медицинског факултета у Београду сагласно чл. 42. 

тачка 45. Статута Универзитета у Београду, пречишћен текст (Гласник 

Универзитета број 162/2011) Савет Медицинског факултета у Београду на 

седници одржаној  25.09.2014.год. доноси  следећу  

 

ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Статута Медицинског факултета у Београду  

 

 

Члан 1. 

 

У Статуту Медицинског факултета у Београду ( Пречишћен текст Статута који 

садржи основни текст Статута Медицинског факултета у Београду усвојеног на 

Савету Факултета 10.10.2006.год.Одлуком бр. 40/XIV – 2 као и измене и допуне 

усвојене одлукама Савета Факултета бр. 42/III-3 од 22.06.2010.год, бр. 32/IV-5 од 

25.02.2011.год,. и одлуке бр.32/VI-2 од 29.09.2011.год.) чл.28. мења се и гласи: 

 „(1) Наставом на енглеском језику руководи координатор наставе кога именује 

декан на период од три године. 

  (2) Организација наставе, права и обавезе координатора, руководилаца наставе 

и остала питања регулишу се Правилником о организацији наставе на 

енглеском језику. 

  (3) Декан именује руководиоца наставе на енглеском језику за поједине 

предмете, у складу са акредитацијом студијског програма, а по процедури 

прописаној Правилником о организацији наставе на енглеском језику. 

  (4) Правилник из става (2) и (3) овог члана доноси Савет Факултета на предлог 

декана, односно деканског колегијума‚. 

 

Члан 2. 

У члану 33. став (1) иза тачке 1) додаје се нова тачка 2) која гласи:  

„(2) Основне академске студије - сестринство које трају четири године и чијим 

завршетком се стиче 240 ЕСПБ бодова. 

Тачке 2., 3. и 4. постају тачке 3., 4. и 5. 

 



Члан 3. 

У члану 43. иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:  

„(3) Студент који заврши Основне академске студије - сестринство стиче 

академски назив дипломирана медицинска сестра.‚ 

Став 3. – 9.   постају ставови 4. –10.    

 

Члан 4. 

У члану 52. у ставу (1) бришу се речи „ сходно акредитацији програма‚.  

Иза става (1) додају се нови ставови који сада постају ставови (2) и (3) и гласе:  

„(2) Факултет може остваривати студијски програм на енглеском језику уколико 

је такав програм одобрен, односно акредитован. 

(3) Факултет може организовати и изводити поједине делове студија, као и 

организовати полагање испита и израду и одбрану завршног магистарског 

и специјалистичког рада и докторске дисертације, на енглеском  језику, у 

складу са Статутом a по одлуци Наставно научног већа. 

 

Досадашњи ставови  2. – 4.  постају ставови  4. – 6. 

 

 

Члан 5. 

Иза члана 55. додаје се нови наслов  

„Услови за упис на Основне академске студије - сестринство‚ 

 

и нови члан 55а који гласи: 

„чл.55а  

Услови за упис кандидата на Основне академске студије - сестринство: 

(1) У прву годину Основних академских студија - сестринство може да се упише 

лице које има одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању 

стечено у гимназији  или школама медицинског усмерења. 

(2) Под одговарајућим средњим образовањем за Основне академске студије -  

сестринство сматрају се гимназија, средња медицинска школа, школа 

ветеринарског усмерења и остале школе из области здравства. 

(3) Кандидат при упису на Основне академске студије - сестринство полаже 

пријемни испит. 

(4) Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит већ 

се уместо пријемног испита овом кандидату вреднују резултати опште 

матуре, у складу са општим актом Универзитета. 



(5) Редослед кандидата за упис на прву годину Основних академских студија -  

сестринство утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем 

образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, према мерилима 

утврђеним општим актом Универзитета. 

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

редоследа кандидата за упис у прву годину Основних академских студија -  

сестринство. 

(7) На основу мерила из става 5. овог члана, Факултет саставља ранг листу 

пријављених кандидата и доставља је Универзитету. 

(8) Поступак спровођења конкурса и рангирања кандидата на Факултету 

спроводи комисија за упис коју на предлог катедри бира Наставно-научно 

веће Факултета. 

(9) Универзитет објављује јединствену ранг листу пријављених кандидата, а 

право на упис има кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 

студената који је предвиђен конкурсом за тај студијски програм. 

 

Члан 6. 

Брише се наслов „Прелази са других медицинских факултета‚ и члан 64. 

 

Члан 7. 

У члану 65. став 4. речи: ‘’један семестар:’’ замењују се речима: ‘’два семестра.   

 

Члан 8. 

Иза члана 68. додаје се нови наслов  

 

 „Основне академске студије - сестринство‚   

 

и нови члан 68а, чл.ан 68б и 68в који гласе 

 

„чл.68а  

 

(1) Основне академске студије - сестринство на високошколској установи 

Универзитет у Београду – Медицински факултет  за стицање академског 

назива „дипломирана медицинска сестра‚ трају четири године односно осам 

семестара или 2820 часова активне наставе. 

 



Члан 68б 

(1) Савладавањем студијског програма  Основних академских студија - 

сестринство  студент стиче опште и предметно-специфичне способности.   

(2) Студијски програм основних академских студија - сестринство има сврху да 

оспособи студенте да стекну компетенције које ће им омогућити да 

интегришу теоријско знање  и практичне вештине рада са болесним и 

здравим особама, као и да кроз истраживачки рад допринесе унапређењу 

теорије и праксе сестринства на националном и међународном нивоу 

(Директива ЕУ о препознавању професионалних квалификација 2005/36/ЕК) 

(3) Основни циљ студијског програма Основних академских студија - 

сестринство  је:  

1) оспособљавање дипломираних медицинских сестара за компетентну и 

професионалну сестринску праксу и негу болесних и здравих; 

2) рад са породицом и заједницом укључујући промовисање здравог начина 

живота, правних и моралних вредности а све у складу са принципима 

добре научне и клиничке праксе;. 

(4) Циљеви обезбеђују знање и вештине неопходне за самостални рад у 

професији.  

Члан 68в 

(1) Студијски програм Основних академских студија - сестринство је целовит и 

свеобухватан и нуди квалитетна, теоријска и практична знања. 

(2) Курикулум студијског програма Основних академских студија - сестринство  

саджи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула за њихов 

опис и то:  

1) листу обавезних и изборних предмета са оквирним садржајем; 

2) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика 

студија; 

3) бодовну вредност сваког предмета која је исказана у ЕСПБ; 

4) бодовну вредност завршног рада која је исказана у ЕСПБ; 

5) предуслове за упис појединих предмета и групе предмета. 

(3) Студијски програм из става 1. је саставни део посебног општег акта 

Факултета. 

 

Члан 9. 

У чл.128. у ставу (4) број „7‚ се замењује бројем „5‚. 

 



Члан 10. 

Мења се чл. 148. став (1) и гласи: 

„(1) За сарадника у настави на претклиничким предметима може да буде 

изабрано лице које је студент специјалистичких академских студија, 

односно докторских студија, који је студије медицине завршио са укупном 

просечном оценом најмање осам (8).  

 

Члан 11. 

Мења се чл.149. став (1) и гласи: 

„(1) За асистента на претклиничком предмету може да буде изабрано лице које 

је студент докторских студија или магистар наука коме је прихваћена тема 

докторске дисертације, који је студије медицине завршио са просечном 

оценом најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад.  

 

Мења се став (2) и гласи: 

„(2) Изузетно, за асистента уже научне области Хумана генетика, Хемија у 

медицини, Биофизика у медицини и Хуманистичке науке, може да буде 

изабрано лице које је студент докторских студија или магистар наука коме 

је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија 

одговарајућег факултета завршио са просечном оценом најмање осам (8) и 

који показује смисао за наставни рад.  

 

У ставу (4) иза речи „магистар наука‚ додају се речи „коме је прихваћена тема 

докторске дисертације‚ и брише се текст у загради. 
 

 

Члан 12. 

У чл.20,  чл.125,  чл.161 и ДОДАТКУ 1 – ПРОГРАМ  НАСТАВЕ НА 

ИНТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРВОГ И ДРУГОГ СТЕПЕНА 

(Шеста година студија медицине)  у чл.8. речи „хигијена и медицинска 

екологија‚  се мењају речима  „хигијена са медицинском екологијом‚ у 

одговарајућем падежу. 

 

Члан 13. 

 Ова одлука ступа на снагу по добијеној сагласности Универзитета, осам 

дана по објављивању на огласној табли и интернет страници Факултета 

www.med.bg.ac.rs  

 

 

 

http://www.med.bg.ac.rs/


Образложење 

 

Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Медицинског факултета 

у Београду је сачињен ради усклађивања одредaба Статута са изменама Закона о 

високом образовању, Одлукама о изменама и допунама Статута Универзитета у 

Београду које су донете на   седницама  Савета Универзитета одржаним  15. маја 

2012.године  и 22. априла 2013. године, актима Универзитета и одлукама 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета студијских програма 

Медицинског факултета које су донете у поступку поновне акредитације 

2014.год.  

Измене и допуне, прецизиране у Предлогу Одлуке, обухватају одредбе о 

новим акредитованим предметима и програмима који се организују на 

Медицинском факултету у Београду, настави на енглеском језику као и остале 

измене у циљу побољшања текста Статута. 

На седници Наставно научног већа која је одржана 09.09.2014.год. усвојене 

су предложене измене и допуне, а на седници Савета која је одржана 

25.09.2014.г. донет је Предлог одлуке о изменама и допунама пречишћеног 

текста Статута Медицинског факултета у Београду ( Пречишћен текст Статута 

садржи основни текст Статута Медицинског факултета у Београду усвојеног на 

Савету Факултета 10.10.2006.год. Одлуком бр. 40/XIV – 2 као и измене и допуне 

усвојене одлукама Савета Факултета бр. 42/III-3 од 22.06.2010.год, бр. 32/IV-5 од 

25.02.2011.год. и бр.32/VI-2 од 29.09.2011.год.)  

Предлог Одлуке се сагласно чл. 42. тачка 45. Статута Универзитета у 

Београду, пречишћен текст (Гласник Универзитета број 162/2011) доставља 

Универзитету у Београду на сагласност. 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

САВЕТ ФАКУЛТЕТА 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Проф. др Цане Тулић 

 

 

 


