
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТСАВЕТ ФАКУЛТЕТАБРОЈ: 60/IV- 3ДАТУМ: 17.10.2016.г.
На основу чл.113. Статута Медицинског факултета у Београду,  у складу са  чланом  47. став
13. Закона  о високом образовању (Сл.Гласник РС бр.76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и
89/201399/2014 и 68/2015)  и чланом 42. тачка 46. Статута Универзитета у Београду,
пречишћен текст (Гласник Универзитета број 186/2015) на основу утврђеног Предлога
одлукео изменама и допунама статута медицинског Факултета у БеоградуНаставно научног
већа бр.50/ VIII-5 од10.102016.год.Савет Медицинског факултета у Београдуна седници
одржаној 17.10.2016.год. доноси  следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
У Статуту Медицинског факултета у Београду (Пречишћени текст – Одлука бр. 1500/1 и
1500/2 од 17.03.2016.) мења се назив Статута, тако да гласи: „Статут Универзитета у
Београду-Медицинског факултета.“

Члан 2.
У члану 5. став (4)  реч: „School” замењује се речју “Faculty.”

Члан 3.
У члану 20. став (1) тачка 1) алинеја 13. мења се и гласи: „Институт за хемију у
медициниПроф. др Петар Матавуљ.“
Додаје се нови став (3) који гласи: “У оквиру ОЈ могу да се организују посебне лабораторије
за потребе научно-истраживачког рада и здравствене делатности, у складу са одредбама
посебног  акта.“
Досадашњи ставови (3) и (4) постају ставови (4) и (5).

Члан 4.
У члану 21. став (1) тачка 4) мења се и гласи: „Центар за обезбеђивање квалитета,
унапређење наставе и развој медицинске едукације.“

Члан 5.
У члану 28. став (1) мења се и гласи:
„Извођењем студијских програма на енглеском језику руководи продекан за наставу на
енглеском језику кога бира Савет Факултета на предлог декана.”
У ставу (2) реч „координатора“ замењује се речју „продекана.“



У ставу (3) речи „процедури прописаној Правилником о организацији наставе на енглеском
језику“ замењују се речима „по предлогу продекана.“

Члан 6.
У члану 29. у ставу (11) реч „координатором“ замењује се речју „продеканом.“

Члан 7.
После члана 36. додаје се нови члан 36а, који гласи:

„Студирање на даљину

Члан 36а
„Факултет може организовати студијски програм путем студирања на даљину у складу са
законом, Статутом Универзитета, овим Статутом и општим актима Универзитета и
Факултета.“

Члан 8.
У члану 37. после става (9) додаје се нови став (10) који гласи:
„(10) Ближи услови оцењивања утврђују се општим актом Факултета.“

Члан 9.
У члану 41. став (3) иза речи „студија“ уместо тачке ставља се зарез и додају се речи „осим у
случају када му је до краја студија остало мање од 37 ЕСПБ бодова.“

Члан 10.
У члану 53. после става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
„(4) Са страним држављанима из овог члана Факултет закључује уговор о регулисању
међусобних права и обавеза.“

Члан 11.
После члана 54. додаје се нови члан 54а, који гласи:

„Посебни случајеви уписа на студије медицине

Члан 54а
„(1)Студенти других медицинских факултета ван Универзитета у Београду могу да се упишу
на  Медицински факултет у Београду ако су остварили најмање 60 ЕСПБ бодова на
студијском програму академских студија на другом факултету и ако испуњавају услове за
упис по годинама студија прописане Статутом Факултета и одлуком Наставно-научног већа;
(2)Студенти из става (1) могу да се упишу на Медицински факултет у Београду у статусу
самофинансирајућих студената;
(3)Наставно-научно веће може да утврди додатне критеријуме за упис студената из става (1);



(4)Студенти из става (1) не могу да се упишу на Медицински факултет у Београду уколико
им је до окончања студијског програма на другом медицинском факултету на који су
уписани, остало мање од 60 ЕСПБ бодова.“

Члан 12.
У члану 56. став (3) мења се и гласи: „Конкурсом се прописују ближи услови за упис у прву
годину специјалистичких академских студија, у складу са општим актом Факултета.“

Члан 13.
У члану 56а став (3) мења се и гласи: „Конкурсом се прописују ближи услови за упис у прву
годину мастер академских студија, у складу са општим актом Факултета. “

Члан 14.
У члану 57. став (4) мења се и гласи: „Конкурсом се прописују ближи услови за упис у прву
годину специјалистичких струковних студија, у складу са општим актом Факултета.“

Члан 15.
У члану 78. став (3) мења се и гласи: „На специјалистичке студије може да се упише и страни
држављанин који нема стални боравак у Републици Србији а који је завршио медицински
факултет у Републици Србији или је обавио поступак признавања дипломе страног
медицинског факултета уколико испуњава посебне услове из Правилникa о спровођењу
студија здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у
Београду.“

Члан 16.
У члану 91. став (3) мења се и гласи: “Студенти докторских студија се, по правилу, бирају у
истраживачка звања у складу са Законом о научноистраживачкој делатности и Статутом
Универзитета.“
После става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
„(4)Студенти докторских студија се могу ангажовати за обављање научноистраживачке
делатности из става (1) овог члана, у складу са одлуком надлежног органа Факултета.“

Члан 17.
У члану 92. став (3) речи у загради бришу се.

Члан 18.
У члану 105. став (2) реч „шест“ замењује се речју „седам.“

Члан 19.
У члану 114. став (1) тачка 5) речи „Етички комитет“ замењују се речима „Етичка комисија.“



Члан 20.
У члану 118. став (1) тачка 14) речи „Етички комитет“ замењују се речима „Етичку
комисију“ а у тачки 26) иза речи „Статутом Факултета“ додају се речи „и другим општим
актима Универзитета и Факултета.“

Члан 21.
Члан 129. мења се и гласи:

„Етичка комисија

Члан 129.
(1) Наставно-научно веће бира Етичку комисију на предлог декана;
(2) Правилником о раду Етичке Комисије Медицинског факултета у Београду, који усваја
Наставно-научно веће, одређује се састав, надлежност и начин рада Етичке комисије;

Члан 22.
У члану 130. став (2) мења се и гласи: “Студентски парламент Факултета бирају непосредно,
тајним гласањем, студенти уписани у школској години у којој се врши избор на студијске
програме који се остварују на Факултету.“
Став (5) мења се и гласи: “ Конститутивна седница новог сазива студентског парламента
Факултета одржава се 1.октобра.“

Члан 23.
У члану 137. став (2) мења се и гласи: „У звање наставника може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане Законом о високом образовању, Минималним условима за избор
у звање наставника на универзитету које је донео Национални савет за високо образовање,
Статутом Универзитета, општим актом Универзитета којим се уређује поступак и оцена
приступног предавања, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду и овим Статутом.“
У ставу (3) тачка 1) мења се и гласи: „научни назив доктора наука из научне области за коју
се бира, стечен на акредитованом универзитету и акредитованом студијском програму у
земљи или диплома доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о
високом образовању.“

Члан 24.
У члану 138. став (1) мења се и гласи:

“(1) Избор у звање наставника заснива се на оствареним и мерљивим резултатима рада
кандидата, који се поред општих услова исказују и следећим условима:

1) обавезни услови
1.1. наставни рад и
1.2. научноистраживачки рад;



2) изборни услови
2.1. стручно-професионални допринос
2.2. допринос академској и широј заједници и
2.3. сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама,

односно установама културе или уметности у земљи или иностранству.“
У ставу (2) речи „услове тачака 2-4 става 1 овог члана“ замењују се речима „изборне
услове из става (1) овог члана.“

Члан 25.
Члан 139. мења се и гласи:
“(1) При избору у звање доцента (за први и сваки следећи избор), поред услова из члана 137.
и 138. овог Статута, лице које је претходно имало звање асистента мора да испуни и следеће
опште и обавезне  услове:

1) да је лице стекло звање доктора наука у складу са чланом 137. став 3. тачка 1.
2) 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 једанза први избор,
односно испуњен исти услов у последњих пет година, за сваки следећи избор;

- 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.
3) најмање шестогодишње педагошко искуство у звању сарадника с тим да је лице

активно, са пуним фондом часова предвиђеним за наставни програм водило
одговарајуће облике наставе најмање четири године у протеклом осмогодишњем
периоду, што се утврђује на основу евиденције коју воде катедре и на основу
писменог извештаја који доставља шеф катедре;

4) да лице није оцењено од стране студената оценом лошијом од „добар“ више од два
пута;

5) да лице има позитивну оцену за рад из члана 138. став (8);
6) приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране

Факултета.
(2) Уколико се бира лице које је већ имало звање доцента, потребно је да испуни следеће

услове:
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) - 6). овог члана;

2) да је у протеклих пет година остварило најмање три године наставе са пуним фондом
часова предвиђеним за студијски програм и да је учествовало у програмима
последипломске наставе са не мање од просечног броја часова за наставнике на тој
катедри;



3) да је руководило израдом најмање два дипломска рада или руководило израдом једног
последипломског рада;

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;

5) да лице није оцењено од стране студената оценом лошијом од „добар“ више од два
пута у протеклом петогодишњем периоду;

6) да лице има позитивну оцену за рад из члана 138. став (8).
(3) Изборни услови за избор у звање доцента су:

1) За стручно-професионални допринос: 1. Ангажованост у спровођењу сложених
дијагностичких, терапијских и превентивних процедура. 2. Број и сложеност
сложених, дијагностичких, терапијских и превентивних процедура које је кандидат
увео, или је учествовао у њиховом увођењу.3. Број организованих и одржаних
програма континуиране медицинске едукације на Факултету који нису оцењени
оценом мањом од 3,75 од стране полазника;

2) За допринос академској и широј заједници: 1.Значајно струковно, национално или
међународно признање за научну или стручну делатност; 2.Чланство у стручним или
научним асоцијацијама у које се члан бира или које имају ограничен број чланова; 3.
Чланство у страним или домаћим академијама наука; 4. Уређивање часописа или
монографија признатих од стране ресорног министарства за науку; 5. Председавање
националним или међународним струковним или научним  организацијама; 6.
Руковођење или ангажовање у националним или међународним научним или
стручним организацијама; 7. Руковођење или ангажовање у националним или
међународним институцијама од јавног значаја;

3) За сарадњу са другим високошколским, научно-истраживачким  установама у земљи
и иностранству - мобилност: 1. Учествовање на међународним курсевима или
школама за ужу научну област за коју се бира; 2. Постдокторско усавршавање у
иностранству; 3. Студијски боравци у научноистраживачким институцијама у земљи
или иностранству;  4. Предавања по позиву или пленарна предавања на
акредитованим скуповима у земљи; 5. Учешће у међународним пројектима;

(4) Кандидат за избор у звање доцента треба да испуни минимално по једну  одредницу  из 2
од 3 изборна услова из става (3) овог члана.“

Члан 26.
Члан 141. мења се и гласи:
„(1) За ванредног професора може бити изабрано лице које поред услова из члана 137. и 138.
овог Статута и испуњених услова за избор у звање доцента има и:

1) већи број научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијом;



2) оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод…),
односно руковођење или учешће у начним пројектима;

3) објављени уџбеник или монографију или практикум или збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира;

4) више радова саопштених на међународним или домаћим скуповима.
(2) Услови за први избор у звање ванредног професора из става (1) тачка 1) до 4) овог члана

су испуњени ако лице има:
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;

3) књигу из релеватне области, уџбеник за област за коју се бира или поглавље у
званичном уџбенику за област за коју се бира, монографија, практикум или збирка
задатака (са ISBN бројем) објављени од првог избора у наставно звање;

4) статус руководиоца научноистраживачког или стручног пројекта или сарадника на
таквом пројекту;

5) најмање 11 година искуства у педагошком раду, од чега најмање 5 година у звању
доцента;

6) при избору из звања доцента, најмање три године наставе са пуним фондом часова
предвиђеним за наставни програм и да је учествовао у програмима последипломске
наставе са просечним бројем часова за наставнике на тој катедри у протеклом
петогодишњем периоду;

7) да је руководило израдом најмање два завршна рада;
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;

9) да лице има позитивну оцену за рад из члана 138. став (8) у протеклом петогодишњем
периоду.

(3) Изборни услови за избор у звање ванредног професора у области Сарадња са другим
високошколским, научно-истраживачким установама у земљи и иностранству -
мобилност (за први и сваки следећи избор) су:

1) Предавања по позиву или пленарна предавања на међународним акредитованим
скуповима у земљи и иностранству;

2) Стечено звање гостујућег професора или гостујућег истраживача у високошколским
установама и научноистраживачким организацијама у иностранству;

3) Предавање по позиву;
4) Учешће или руковођење међународним пројектима;
5) Интернационализација постојећих студијских програма у оквиру високошколске

установе;



6) Извођење наставе или менторство у заједничким међународним студијским
програмима.

(4) Кандидат за избор у звање ванредног професора треба да испуни минимално по једну
одредницу  из 2 од 3 изборна услова из члана 25.став (3) и става (3) овог члана;

(5) Обавезни услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора:
1) Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране високошколске

установе позитивно оцењено приступно предавање из области за коју се бира,
уколико нема педагошко искуство;

2) Позитивна оцена педагошког рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама
током целокупног протеклог изборног периода (најмање „добар“);

3) Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 у периоду од последњег избора
за ванредног професора из научне области за коју се бира;

4) Саопштена три рада на међународним или домаћим научним скуповима (категорије
М31-М34 и М61-М64) у пеиоду од последњег избора;

5) Ментор најмање једног завршног рада;
6) Учешће у најмање једној комисији за одбрану рада на последипломским студијама

или у комисији за одбрану докторске дисертације.“

Члан 27.
Члан 143. мења се и гласи:
„(1) За редовног професора може бити изабрано лице које поред услова из члана 139. овог
Статута и испуњених услова за избор у звање ванредног професора има и:

1) већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијом;

2) већи број научних рада и саопштења изнетих на међународним и домаћим научним
скуповима;

3) објављени уџбеник или монографију;
4) оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод и сл.)

односно учествовање или руковођење у научним пројектима;
5) остварене резултате у развоју научно–наставног подмлатка на Факултету, а посебно

као менторство у магистарским тезама или докторским дисертацијама,
специјалистичким радовима и академским специјалистичким радовима као и учешће
у комисијама за оцену или одбрану магистарских и специјалистичких теза или
докторских дисертација.

(2) Услови из става (1) тачка 1) до 5) овог члана су испуњени ако лице има:
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 три 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;



3) књигу из релеватне области, одобрен уџбеник за ужу научну област за коју се бира
или поглавље у одобреном уџбенику за ужу научну област за коју се бира или превод
иностраног уџбеника одобреног за ужу научну област за коју се бира, објављени у
периоду од избора у наставничко звање;

4) статус носиоца научноистраживачког или стручног пројекта или сарадника на таквом
пројекту и најмање пет публикација или саопштења која су проистекла из рада на
пројекту;

5) најмање 16 година искуства у педагошком раду, од чега најмање 5 година у звању
ванредног професора;

6) најмање три године наставе са пуним фондом часова предвиђеним за наставни
програм и учешће у програмима последипломске наставе са минималним бројем
часова према одлуци Већа за специјалистичку наставу у претходном петогодишњем
периоду;

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;

8) да је руководило израдом најмање три завршна 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;

10) да лице није оцењено од стране студената оценом лошијом од „добар“ више од два
пута у протеклом петогодишњем периоду;

11) да лице има позитивну оцену за рад из члана 138. став (8) у протеклом петогодиш-
њем периоду.

(3)Изборни услови за избор у звање редовног професора у области Сарадња са другим
високошколским, научно-истраживачким установама у земљи и иностранству - мобилност
су:

1) Предавања по позиву или пленарна предавања на међународним акредитованим
скуповима у земљи и иностранству;
2)Стечено звање гостујућег професора или гостујућег истраживача у високошколским
установама и научноистраживачким организацијама у иностранству;
3)Предавање по позиву;
4) Учешће или руковођење међународним пројектима;
5)Интернационализација постојећих студијских програма у оквиру високошколске
установе;
6)Извођење наставе или менторство у заједничким међународним студијским
програмима.

(4)Кандидат за избор у звање редовног професора треба да испуни минимално по једну
одредницу  из 2 од 3 изборна услова из члана 25.став (3) и става (3) овог члана.“



Члан 28.
У члану 165. став (3) мења се и гласи: „Права и обавезе гостујућег професора уређују се
уговором о ангажовању за извођење наставе, под условима и на начин прописан општим
актом Универзитета односно Факултета.“

Члан 29.
У члану 166. брише се став (2).
Досадашњи ставови (3) и (4) постају ставови (2) и (3).

Члан 30.
У члану 167.  после става (7) додаје се нови став (8) који гласи:
„(8) Професор емеритус може учествовати у извођењу свих облика наставе на академским
студијама трећег степена, бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране
дисертација на тим студијама, бити члан комисије за припремање предлога за избор
наставника универзитета и учествовати у научноистраживачком раду.“

Члан 31.
Иза члана 167. додаје се нови члан 167а, који гласи:

„Члан 167а
„(1) Члан САНУ у радном саставу, који је пре пензионисања имао наставно или научно
звање, може учествовати у извођењу свих облика наставе на докторским академским
студијама, бити ментор и члан комисија у поступку израде и одбране докторске
дисертације, бити члан комисије за припремање предлога за избор наставника
универзитета и учествовати у научноистраживачком раду;
(2)Права и обавезе лица из става (1) овог члана уређују се уговором о ангажовању за
извођење наставе.“

Члан 32.
Члан 169. мења се и гласи:

(1) Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је навршио 65 година
живота и најмање 15 година стажа осигурања;

(2) Наставнику из става (1) овог члана у звању редовног професора може бити продужен
радни однос до истека школске године у којој навршава 68 година;

(3) Наставно-научно веће факултета на основу образложене иницијативе одговарајуће
катедре, односно одговарајуће комисије наставно-научног већа Факултета, утврђује
предлог одлуке о продужетку радног односа наставника;

(4) Предлог одлуке из става (3) овог члана може се донети ако:
1) постоји детаљно образложен захтев катедре;



2) на предмету за који је кандидат за продужење радног односа изабран на Факултету
није запослено више од три наставника и да их у претходне три године није било
више од тога броја;

3) да постоји извештаj декана да је на Факултету кадровска ситуација таква да није
могуће обезбедити потребе у основној настави ангажовањем других наставника
Факултета;

4) предмет за који је кандидат за продужење радног односа изабран има статус
обавезног предмета у студијском програму, при чему се не рачуна околност да је
кандидат, односно наставник из тачке 2. овог става ангажован у извођењу наставе и
на изборном, односно другом предмету;

5) је кандидат за продужење радног односа у последњих 15 година имао најмање једног
сарадника изабраног за предмет из тачке 2) овог става; и

6) ако је број часова наставе које је кандидат за продужење радног односа одржао и број
кандидата које је испитао у последњих 10 година најмање 5% већи од просека за
годину студија на којој се предмет налази, при чему се за кандидата који је обављао
функцију органа пословођења на Факултету, односно на Универзитету у том периоду
искључује време трајања мандата, ако је то за њега повољније.

(5) Предлог одлуке из става (3) овог члана може се донети и у случају да постоји
образложена иницијатива комисије и то под условом:

1) да наставник обавља функцију од значаја за Факултет;
2) да је у питању функција ван Факултета;
3) да се за наставнике на клиничким предметима добије мишљење директора наставне

базе о могућностима за продужење радног односа у здравственој установи.
(6) Одлука којом се утврђује предлог за продужење радног односа доноси се већином

гласова укупног броја чланова Наставно- научног већа;
(7) Наставно-научно веће Факултета након утврђивања предлога за продужење радног

односа доставља Сенату предлог одлуке који садржи:
‒ образложење о испуњености услова за продужење радног односа;
‒ предлог о времену трајања продужења радног односа.

(8) Наставно-научно веће факултета доставља Сенату предлог одлуке о продужетку радног
односа наставника најкасније до 1. јуна школске године у којој наставник испуњава
услове за одлазак у пензију;

(9) Одлуку о продужетку радног односа доноси Сенат;
(10) Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је

имао у тренутку пензионисања;
(11) Наставник из става (10) овог члана, најдуже још две школске године, може:

1) да задржи предузете обавезе као ментор или члан комисије у поступку израде и
одбране магистарских теза на магистарским студијама по Закону о универзитету
(«Службени гласник РС», број: 21/02), односно као ментор или члан комисије у
поступку израде и одбране завршних радова на мастер академским студијама и
докторских дисертација;



2) да изводи све облике последипломске наставе и да буде члан комисије у поступку
израде и одбране завршних радова на последипломским студијама а на основу одлуке
Наставно-научног већа Факултета.“

Члан 33.
У члану 184. иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:
“(4)Факултет може доделити и друга признања односно награде у складу са општим актима
Факултета.“

Члан 34.
У члану 191. став (2) мења се и гласи: „Предлог одлуке о признавању стране високошколске
исправе за наставак образовања (специјализације, специјалистичке академске студије и
докторске студије) доноси декан, а по прибављеном мишљењу 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 35.
На све оно што није регулисано Статутом Факултета (пречишћен текст) и овом Одлуком
непосредно ће се примењивати одредбе Закона о високом образовању и Статута
Универзитета у Београду.

Члан 36.
Одлука о изменама и допунама ступа на снагу,по добијеној сагласности Универзитета у
Београду, у року од осам дана од дана објављивања на интернет страници и огласној табли
Факултета.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
САВЕТ

Председник
________________________
Проф. др Ивана Новаковић


