
 

З А П И С Н И К 

 

Са седнице  Наставно – Научног  већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 

04.09.2019. год. у Деканату   Медицинског факултета, у просторијама Службе за специјалистичку 

наставу, са почетком у 12,30  часова. 

Седници је  присуствовало  89 чланова Већа, од  укупно 125 чланова и представници 

Студентског парламента. 

Овај записник је сачињен у складу са чл.133. Статута.  

Седници је  председавао декан Факултета проф.др Небојша Лалић. Пошто је  костататовао   да 

постоји кворум за  рад, Декан је предлажио следећи: 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице одржане 25.06.2019. год. 

2. Разматрање предлога  Научног већа   

1) извештај изабраних референата о подобности предложених тема за израду 

докторских дисертација и именовање ментора.  

2) извештај комисија за оцену завршених докторских дисертација и усвајање предлога 

за састав комисија за јавну одбрану истих. 

3) Одлука о одобравању израде приступног рада др Маријани Гачевић, студенту 

докторских студија – студијски  програм Менаџмент здравственог система 

(заједничке студије ФОН-а и Медицинског факултета у Београду) 

3. Разматрање захтева наставника и сарадника Медицинског факултета за давање 

сагласности за рад у другој установи  

4. Мишљење матичног факултета за избор у звање  

5. Разно 

 

Пошто је дневни ред прихваћен без примедби прешло се на разматрање материјала по тачкама 

дневног реда. 

 

I. ТАЧКА 

 

Усвајање записника са претходне седнице одржане 25.06.2019. год. Записник је усвојен  у 

целости и без примедби. 

 

II. ТАЧКА 

 

Разматрање предлога  Научног већа – разматрање предлога  Научног већа – извештај  

изабраних референата о подобности предложених тема за израду докторских дисертација и 

именовање ментора и извештај комисија за оцену завршених докторских дисертација и 

усвајање предлога за састав комисија за јавну одбрану истих. По овој тачки дневног реда 

материјал је достављен уз позив и на седници. Излагала  је  председавајућа Већа за науку проф. 

др Татјана Пекмезовић. Предлог тема и ментора за израду докторских дисертација утврђен на 

седницaма  Научног већа  је  стављен  на дискусију, а затим на гласање. По спроведеном гласању,  
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једногласно  је  донета одлука  којом су  усвојени предлози изабраних референата о подобности 

предложених тема за израду докторских дисертација.  

Отправак  одлуке  бр. 9/ VII-2/1  од  04.09.2019. је  саставни део записника. 

Затим су разматрани  предлози да се усвоје позитивни извештаји о завршеним докторским 

дисертацијама, одобре јавне одбране  и  именују чланови комисија за одбрану истих. Утврђени 

предлог  је  стављен  на дискусију, а затим на гласање. По спроведеном гласању, једногласно  је  

донета одлука којом су предложени извештаји  усвојени.  

Отправак  одлуке  бр. 9/ VII-2/2 од  25.06.2019.  jе  саставни део записника. 

Одлука о одобравању израде приступног рада др Маријани Гачевић, студенту докторских 

студија – студијски  програм Менаџмент здравственог система (заједничке студије ФОН-а и 

Медицинског факултета у Београду) На основу чл.135. Статута Медицинског факултета у 

Београду и члана 58. Правилника о заједничким докторским студијама – студијски програм 

Менаџмент здравственог система по овој тачки дневног реда, на предлог Научног већа  донета је 

следећа 

 

О Д Л У К А 
 

Одобрава се израда приступног рада студенту Маријани Гачевић под називом „ЗАДОВОЉСТВО 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ КАО ДЕТЕРМИНАНТА ДУАЛНЕ ПРАКСЕ И 

СКЛОНОСТИ КА ЕМИГРАЦИЈИ“ на докторским студијама – студијски програм Менаџмент 

здравственог система у чијем извођењу учествује Факултет организационих наука Универзитета у 

Београду и Медицински факултет у Београду .  

Именује се  Комисија за преглед и одбрану приступног рада и оцену научне заснованости теме 

докторске дисертације именованог кандидата у саставу: 

1. Проф. др Милена Шантрић Милићевић, Медицински факултет Универзитет у Београду 

2. Проф. др Јован Филиповић, Факултет организационих наука Универзитет у Београду 

3. Проф. др Наташа Милић, Медицински факултет Универзитет у Београду 

4. Проф. др Ивана Ковачевић, Факултет организационих наука Универзитет у Београду 

5. Проф. др Весна Спасојевић-Бркић, Машински факултет Универзитет у Београду 

За ментора за израду докторске тезе именује се проф. др Милена Шантрић Милићевић. 

 

III. ТАЧКА 

 

Разматрање захтева наставника Медицинског факултета у Београду за давање сагласности 

за рад у другој установи и доношење одлуке о давању сагласности за учешће наставника 

других факултета у настави на студијским програмима који се организују на Медицинском 

факултету у Београду. У оквиру наведене тачке дневног реда разматрани су захтеви наставника 

и сарадника Медицинског факултета за радно ангажовање ван радног времена на Факултету а у 

складу са Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у 

Београду у другој високошколској установи. У дискусији није било издвојених мишљења. По 

спроведеном гласању донета је одлука којом је подносиоцима захтева, наставницима и 

сарадницима Факултета, према листи у прилогу материјала за седницу дата сагласност за радно 

ангажовање у другим високошколским установама, факултетима са којима Медицински факултет 

има уговоре о пословној сарадњи, високошколским установама изван састава Универзитета у 

Београду и код другог послодавца. 
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Отправак  одлуке  бр 9/ VII- 3 од  04.09.2019.год. је  саставни део записника. 

Наставници и сарадници  Медицинског факултета у Београду којима је дата сагласност  за радно 

ангажовање изван Факултета су дужни да рад по добијеној сагласности обављају ван редовног 

радног времена на Факултету. 

На основу ове одлуке сачиниће се писмене сагласности за радно ангажовање  наставника и 

сарадника у складу са Правилником о давању сагласности за рад наставника и сарадника 

Универзитета у Београду у другој високошколској установи.  

 

 

IV. ТАЧКА 

 

Мишљење матичног факултета за избор у звање. У оквиру ове тачке дневног реда разматрано 

је мишљење Катедре за ужу научну област Фармакологија, клиничка фармакологија и 

токсикологија  да кандидат, др Урош Пецикоза испуњава услов4е за избор у звање асистента за 

ужу научну област (предмет) Фармакологија на Фармацеутском факултету у Београду. 

Позитивно мишљење Катедре је стављено на дискусију. У дискусији није било издвојених 

мишљења. По спроведеном гласању донета је следећа 

 

 

О Д Л У К А  

 

Прихвата се мишљење бр.287 од 10.07.2019. год.  катедре  за ужу научну област Фармакологија, 

клиничка фармакологија и токсикологија  Медицинског факултета у Београду да кандидат,  др 

Урош Пецикоза испуњава услов4е за избор у звање асистента за ужу научну област (предмет) 

Фармакологија на Фармацеутском факултету у Београду. 

 

 

V. ТАЧКА 

 

Разно. У оквиру наведене тачке дневног реда  донет је   

 

ПРАВИЛНИК  

о измени и допуни  

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

МЕДИЦИНЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ  

бр. 15/VII-4 од 20.09.2017.год. 

 

Члан 1. 

 

(1) У чл.5. иза страва (2) додаје се нови став (3) који гласи:  

„ (3) Изузетно, кандидати који се у оквиру посебно дозвољене квоте  уписују на студије 

медицине на енглеском језику у складу са  међународним уговорима потписаним са 
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Универзитетом у Београду, пријемни испит могу полагати онлајн у складу са правилима о 

полагању пријемног испита утврђеним међународним уговорима  и сагласно интерним 

актима Медицинског факултета.“ 

 

Члан 2. 

(2) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња на огласној табли и интернет 

страници Медицинског факултета у Београду.  

 

Затим је, на захтев студената и на предлог Наставног већа донета  следећа  

 

О Д Л У К А  

Одобрава се организовање ванредног октобарског испитног рока за школску 2018/2019. годину, 

за полагање једног испита, за студенте свих година студија укључујући и апсолвенте. 

Испитни рок ће се организовати од  07. до 11.октобра 2019 године. 

Последњи дан уписа у наредну школску годину је 12.10.2019. године. 

Пријављивање испита за горе наведени испитни рок обавиће се  по распореду Студентске 

службе. 

 

Пошто је констатовано да нема нових предлога,  седница наставн Научноог већа  је завршена у  

13,10  часова.  

 

 

 Записник водила                                                                        МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

                 ДЕКАН 

______________________                      _________________________________ 

Драгана Стојић, дипл.прав.                         Проф др Небојша Лалић      

          


