
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
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На основу члана 130.  Статута  Савет Медицинског факултета у Београду на седници 

одржаној 30.05.2019.год.  донео је: 

 

Одлуку  

о изменама и допунама Статута Медицинског факултета у Београду бр. 25/X-2 од 

19.03.2018.г. 

 

Члан 1. 

У  члану 3. став 2. иза тачке 2. додаје се нова тачка 3 која гласи: „помоћне образовне 

делатности – шифра 85.60“. 

Тачке 3-25, постају тачке 4-26. 

Члан 2. 

У члану 17. став 1  додаје се тачка 6. Која гласи: „Симулациони центар “. 

У ставу 2. на крају текста, тачка се замењује запетом и додају се речи: „ изузев Центра из 

става 1 тачка 6. Који је саставни део ОЈ Центар за издавачку, библиотечку и 

информативну делатност – ЦИБИД. 

Члан 3. 

У члану 30. став 1. реч: „високим“, замењује се речју : „средњим“. 

Члан 4. 

У члану  47. после става 2. додаје се став 3. који гласи: „Изузетно од става 1. овог члана, за 

студенте који учествују у програмима међународне мобилности може се вршити пренос 

ЕСПБ бодова између различитих студијских програма у оквиру свих степена и врсте 

студија.“. 



 

Члан 5. 

У члану 48. после става 3. додаје се став 4., који гласи: „Студент који у последњој години 

студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира 

из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија.’’. 

 Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 6. 

У члану 55. после става 3 додаје се став 4 који гласи: „Упис страних држављана на 

интегрисане академске студије медицине на енглеском језику по закљученим 

међународним споразумима ближе се регулише Правилником о организацији наставе на 

енглеском језику.“ 

Досадашњи ставови 4-11 постају ставови 5-12. 

Члан 7. 

У члану  57. Став 7. се брише 

Члан 8. 

У члану 112. став 1. после речи: ,,Декан се бира’’, додају се речи: ,,тајним гласањем’’.  

У ставу 2. брише се тачка и додају се речи: ,,односно лице које је разрешено дужности 

органа пословођења у складу са Законом, као и лице за које је Агенција за борбу против 

корупције дала препоруку за разрешење.“ 

Члан 9. 

 У члану 118. став 1. тачка 3. после речи: „одлуке“ додаје се запета и речи: „као и 

препоруке“. 

Члан 10. 

У члану 123. Иза става 2 додаје се нови став који гласи: „ Мандат студента – продекана 

траје две школске године“  

Досадашњи ставови 3,4,5,6,7 и 8 постају ставови 4,5,6,7,8 и 9. 

 



Члан 11. 

У члану 169. став 5. после речи: „наставе,“ додају се речи: „односно међународним 

споразумом“.  

Члан 12. 

У члану  181. Иза става 3. додаје се став 3а који гласи: „ Изузетно, наставнику из става 1. 

Овог члана у звању редовног професора може бити продужен радни однос ако испуњава 

следеће услове: 

1. Да има најмање 20 година радног искуства на Факултету и да је након стицања 

звања редовног професора остварио три пута веће резултате у научном раду и у 

развоју научноистраживачког подмлатка на Факултету, у односу на предвиђене у 

оквиру обавезних услова за избор у редовног професора предвиђених општим 

актом Факултета; 

2. Да постоји детаљно образложени захтев катедре са приложеним доказима из тачке 

1. Овог става; 

3. Да се за наставнике на клиничким предметима добије мишљење директора 

наставне базе о могућностима продужења радног односа у здравственој установи“. 

У ставу 8. после речи: „Сенат“ тачка се замењује запетом и додају се речи: „на основу 

мишљења одговарајућег већа научних области“. 

Члан 13. 

У члану 196. мења се став 3 и гласи: „Евиденција из става 2. овог члана води се на 

српском језику, ћириличним писмом у папирном и електонском облику“. 

Члан 14. 

У члану 198. после става 3. додаје се став 4. који гласи: „На захтев студента, диплома и 

додатак дипломи могу се издати и на енглеском језику“. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 15. 

У члану 210. став став 2., бројеви: ,,2017/2018.’’, замењују се бројевима: ,,2018/2019.’’, а 

бројеви: ,,2018/2019.’’, бројевима: ,,2019/2020’’.  

У ставу 3., бројеви: ,,2017/2018.’’, замењују се бројевима: ,,2018/2019.’’.  

У ставу 4., бројеви: ,,2017/2018.’’, замењују се бројевима: ,,2018/2019.’’ 



 

 

Члан 16. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, по добијању сагласности  

Универзитета у Београду, 

 

 

Доставити: 

 Универзитету у Београду 

 Архиви Савета 

 

МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 

САВЕТ 

Председник 

________________________ 

Проф. др Ивана Новаковић 

 


