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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/29-2021/9 

Дана: 23. 03. 2021. године 

Нови Сад 

 

 

 
На основу члана 65. и 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ 

бр. 88/2017,  27/2018-други закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон и 11/2021-аутентично 

тумачење) и члана 157. Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 од 02. 04. 

2019. године, на 29. електронској седници Наставно-научног већа, одржаној од 22. 03. 

2021. године, од 8 часова,  до 23. 03. 2021. године, до 12 часова, од укупно 49 чланова са 

правом гласа, од којих је гласало 44 члана а није гласало 5 чланова,  са 44  гласа „за“, 

једногласно је донета следећа 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

 

 

Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања 

наставника, сарадника и истраживача. 

 

Текст Правилника о изменама и допунама Правилника о изборима у звања 

наставника, сарадника и истраживача из става 1. Одлуке,  налази се у прилогу ове одлуке 

и чини њен саставни део. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

Проф. др Снежана Бркић, декан  
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/29-2021/9 

Дана: 23. 03. 2021. године 
 

 

  На основу члана 65. и 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ 

бр. 88/2017,  27/2018-други закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон и 11/2021-аутентично 

тумачење) и члана 157. Статута Медицинског факултета Нови Сад, број 02-1260 од 

2.4.2019. године, на 29. електронској седници Наставно-научног већа, одржаној од 22. 03. 

2021. године, од 8 часова, до 23. 03. 2021. годин,е до 12 часова, од укупно 49 чланова са 

правом гласа, од којих је гласало 44 члана а није гласало 5 чланова,  са 44  гласа „за“, 

једногласно је донет  

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о изборима у звања наставника, 

сарадника и истраживача  

 

Члан 1.  

 

Мења се члан 21. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и 

истраживача (Наставно-научно веће од 15. 04. 2019. године) тако што се: 

 

1. у ставу 1, у Условима за први избор у звање доцента, у Општим условима, после 

речи „студија“ ДОДАЈЕ зарез и речи: „односно најмање три године педагошког 

искуства у високошколској установи и научни назив доктора наука.“; 

2. у ставу 2. у Условима за сваки следећи  избор у звање доцента, у Обавезним 

условима, БРИШУ  речи:  

„Објављен један рад из категорије М21-23 из научне области за коју се бира, у 

периоду од последњег избора у звање доцента, на коме мора да буде први аутор 

или кореспондент.“  

„Од 1.6.2020. кандидат мора да има:“; 

3. постојећи став 3. и речи „Лице изабрано у звање доцента стиче звање и заснива 

радни однос на период од пет година.“ БРИШУ; 

4. додаје се нови став 3. који гласи: „Лице изабрано у звање доцента закључује 

Уговор о раду и стиче звање по истеку претходног изборног периода и Уговора о 

раду. Лице изабрано у доцента стиче звање и заснива радни однос на период од пет 

година.“; 
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Члан 2. 

 

Мења се члан 22. Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и 

истраживача (Наставно-научно веће од 15. 04. 2019. године) тако што се у ставу 2, у 

Условима за сваки следећи  избор у звање ванредног професора, у Обавезним условима, 

БРИШУ  речи: 

„Објављена два рада из категорије М21-23 из научне области за коју се бира у 

периоду од последњег избора у звање ванредног професора. На најмање једном 

раду мора да буде први аутор или кореспондент.“ 

„Од 1.6.2020. године кандидат мора да има:“  

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет-

страници Факултета. 

 

Члан 4. 

Након што овај правилник ступи на снагу, израдиће се пречишћен текст 

Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача. 

 

 

 
ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

Проф. др Снежана Бркић, декан  
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