УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Комисија за израду и утврђивање пречишћених текстова
Бр: 1750/4
Дана:13.10.2017.год.
На основу овлашћења Савета од 26.01.2017.год. Комисија за израду и утврђивање
пречишћених текстова нормативних аката Медицинског факултета у Београду утврђује
ПРАВИЛНИК О САРАДНИЧКИМ ЗВАЊИМА
НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

Пречишћен текст садржи Правилник о сарадничким звањима на Медицинском
факултету у Београду усвојен на Савету Факултета 18.04.2011. године Одлуком бр. 32/V –
2, као и Одлуку о измени и допуни Правилника о сарадничким звањима на Медицинском
факултету у Београду усвојену на Савету Факултета 24.09.2012. године Одлуком бр. 45/1.
Члан 1.
Ради задовољења потреба у различитим видовима наставе на Медицинском
факултету се утврђују звања сарадника Медицинског факултета у складу са чланом 70.
став 4. Закона о високом образовању.
Звања сарадника Медицинског факултета су и: клинички асистент, сарадник
опште медицине, клинички доцент, клинички професор, стручни сарадник, виши
стручни сарадник и стручни саветник.
Члан 2.
Обим и врста ангажовања сарадника Медицинског факултета одређују се на
основу планираног обима наставе, кадровске структуре катедре, плана рада катедре и
општих потреба Медицинског факултета.
Врста ангажовања одређује се према квалификацијама и научним односно
стручним звањима сарадника, а у складу са Законом о високом образовању, Законом о
научноистраживачком раду, Законом о здравственој заштити и Законом о раду.
Лица која имају научна звања могу да учествују у настави на докторским
студијама, да буду чланови комисија за одбрану радова специјалистичких академских
студија, магистарских теза и докторских дисертација и да учествују у извођењу
специјалистичке наставе и наставе на ужим специјализацијама.

Члан 3.
У звање клиничког асистента може да буде изабрано лице које испуњава услове
из члана 149. став 3, 4, осим одредби у загради које гласе „(до 09.09.2012.год.)“ и 5.
Статута Медицинског факултета и које је запослено у наставној бази Факултета.
У звање сарадника опште медицине може да буде изабрано лице које испуњава
услове из члана 149. став 3, 4, осим одредби у загради које гласе „(до 09.09.2012.год.)“ и
5. Статута Медицинског факултета и које је запослено у дому здравља, са којим
Факултет има закључен уговор о сарадњи.
Звање клиничког доцента може бити додељено лицу које има најмање пет
година педагошког искуства у звању доцента за клинички предмет.
Звање клиничког професора може бити додељено лицу које има најмање пет
година педагошког искуства у звању ванредног професора за клинички предмет.
Права и обавезе лица којима је додељено звање из ставова 1, 2 и 3. овог члана
уређују се уговором о ангажовању за извођење наставе, на основу утврђених потреба
предмета и по захтеву Катедре.
Члан 4.
Звање стручног сарадника може бити додељено лицу које има најмање четири
године педагошког искуства у звању асистента на претклиничком предмету.
Звање вишег стручног сарадника може бити додељено лицу које има најмање
пет година педагошког искуства у звању доцента на претклиничком предмету.
Звање стручног саветника може бити додељено лицу које има најмање пет година
педагошког искуства у звању ванредног професора на претклиничком предмету.
Права и обавезе лица којима је додељено звање из ставова 1, 2. и 3. овог члана
уређује се уговором о раду.
Члан 4а
Иницијативу за избор у звање клиничког асистента даје одговарајућа катедра за
основну наставу уз сагласност директора одговарајуће наставне базе Факултета.
Декан доноси одлуку о расписивању интерног конкурса а Изборно веће именује
Комисију за припрему извештаја о кандидатима за избор у сарадничко звање клинички
асистент која се састоји од најмање три наставника из уже научне области за коју се
сарадник бира.
Комисија припрема извештај о свим пријављеним кандидатима у складу са
члановима 156. и 157. Статута Медицинског факултета. Извештај комисије се ставља
на увид јавности 30 дана објављивањем на огласној табли Факултета и интернет
страници Факултета. Одлуку о избору у звање клиничког асистента доносе сви чланови
Изборног већа у складу са чланом 158. Статута Медицинског факултета.
Клинички асистент се бира на одређено време од три године. Права и обавезе
сарадника у звању клинички асистент уређују се Уговором о ангажовању за извођење
наставе. Уговор се закључује на период од годину дана, у складу са потребама наставе и
финансијским могућностима Факултета. Избор у звање клинички асистент може да се
обнови без ограничења.

Члан 4б
Иницијативу за избор у звање сарадника опште медицине даје одговарајућа
катедра уз сагласност директора дома здравља.
Декан доноси одлуку о расписивању интерног конкурса а Изборно веће именује
Комисију за припрему извештаја о кандидатима за избор у сарадничко звање сарадника
опште медицине која се састоји од најмање три наставника из уже научне области за коју
се сарадник бира.
Комисија припрема извештај о свим пријављеним кандидатима у складу са
члановима 156. и 157. Статута Медицинског факултета. Извештај комисије се ставља
на увид јавности 30 дана објављивањем на огласној табли Факултета и интернет
страници Факултета. Одлуку о избору у звање сарадника опште медицине доносе сви
чланови Изборног већа у складу са чланом 158. Статута Медицинског факултета.
Сарадник опште медицине се бира на одређено време од три године. Права и
обавезе сарадника опште медицине уређују се Уговором о ангажовању за извођење
наставе. Уговор се закључује на период од годину дана, у складу са потребама наставе и
финансијским могућностима Факултета. Избор у звање сарадника опште медицине може
да се обнови без ограничења.
Члан 5.
Иницијативу за додељивање сарадничких звања клинички доцент, клинички
професор, стручни сарадник, виши стручни сарадник и стручни саветник даје
одговарајућа катедра за основну наставу.
Декан именује комисију која оцењује претходни, превасходно педагошки и
стручни рад кандидата.
Комисија подноси извештај декану, који на основу позитивног предлога комисије
даје предлог Наставно научном већу о додељивању одговарајућег звања.
Клиничком доценту и клиничком професору додељује звања Наставно научно
веће.
Стручног сарадника, вишег стручног сарадника и стручног саветника поставља
Наставно научно веће.
У звање и на радно место из става 1. овог члана постављење се врши на
неодређено време.
Професори по позиву
Члан 6.
За потребе последипломске наставе, континуиране медицинске едукације и
Центра-Школе јавног здравља и менаџмент у систему здравствене заштите, може се
изабрати професор по позиву Медицинског факултета у Београду.
У звање професора по позиву може да буде изабрано лице које има научно
звање најмање научног сарадника или које испуњава све услове по Закону о научно-

истраживачкој делатности за избор у ово звање.
Лице може поново да буде бирано у звање професора по позиву уколико за то
постоји предлог Већа за специјалистичку наставу и уколико је у протеклом периоду
изабрано у више научно звање или испунило услове за избор у више научно звање, по
Закону о научно-истраживачкој делатности.
Научни саветници могу да буду поново изабрани у звање професора по позиву:
 Уколико постоји предлог Већа за специјалистичку наставу;
 Уколико су протеклом периоду објавили најмање два рада у међународно признатим
часописима из категорије M21 или M22, или самосталну, рецензирану монографију
прихваћену на Медицинском факултету као допунска литература за последипломску
наставу;
 Уколико су организовали најмање три или учествовали у најмање осам курсева
континуиране медицинске едукације или Центра-Школе јавног здравља и менаџмент у
систему здравствене заштите или одржали најмање 30 часова наставе на
последипломским студијама (у току једне године) при чему је евалуација била позитивно
оцењена (најмањом оценом четири) или
 Уколико су били ментори за најмање пет специјализација или студената на
специјалистичким академским студијама из одговарајуће специјалистичке области.

Члан 7.
Професора по позиву бира Наставно научно веће Медицинског факултета
већином гласова од укупног броја чланова Већа за период од пет (5) година.
Професор по позиву бира се на основу образложеног предлога Већа за
специјалистичку наставу.
Иницијативу за покретање поступка за избор професора по позиву декану може
да упути катедра за специјалистичку наставу, програмски савет Центра за
континуирану медицинску едукацију или програмски савет Центра-Школе јавног
здравља и менаџмент у систему здравствене заштите.
Оправдане предлоге декан упућује Већу за специјалистичку наставу са предлогом
Комисије за писање извештаја о кандидату.
Веће утврђује састав Комисије која има најмање три члана из редова професора
Медицинског факултета из области за коју се бира професор по позиву.
У саставу Комисије може бити један професор по позиву који има звање
научног саветника.
Члан 8.
Извештај Комисије садржи:
 Оцену основаности предлога одговарајућег тела Факултета;
 Предлог декана
 Оцену испуњености услова за избор у звање професора по позиву;

Комисија доставља извештај декану у року од 45 дана од достављања
документације за избор у звање професора по позиву.
Извештај Комисије којим се лице предлаже у звање професора по позиву ставља

се на увид јавности у трајању од 15 дана на интернет презентацији Медицинског
факултета у Београду.
По истеку увида јавности Комисја разматра евентуалне примедбе.
Уколико су примедбе основане Комисија ставља нови извештај и уколико је
кандидат предложен извештај се ставља на увид јавности у трајању од 15 дана.
Уколико примедбе нису основане Комисија одговара подносиоцу приговора са
образложењем.
По истеку увида јавности извештај се доставља Већу за специјалистичку
наставу која га разматра, утврђује предлог и доставља га Наставно научном већу ради
доношења одлуке о избору.
Члан 9.
Уколико је извештај Комисије негативан или Веће за специјалистичку наставу
не утврди предлог за избор кандидата, кандидат има право приговора декану.
Декан по приговору кандидата, уколико оцени као оправдане наводе приговора,
може да предложи Већу за специјалистичку наставу нови састав Комисије од пет (5)
чланова од којих су најмање два члана лица која нису у радном односу на Факултету.
По утврђивању састава Комисије поступак се понавља у целини.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Огласној
табли Факултета.
ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
Члан 3. став 3.
Став 3. овог члана није унет у пречишћен текст јер је садржински превазиђен, а
гласио је:
„У звање клиничког асистента, односно сарадника опште медицине, може бити
изабрано лице из става 1. односно лице из става 2. најкасније до краја школске
2015/2016.год.“

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Проф. др Тања Јовановић
______________________

