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УВОД 

План рада Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду за 2020. годину обухвата послове и радне 

задатке у оквиру делатности Факултета: 

 Наставно-образовна делатност 

 Научноистраживачки рад 

 Међународна сарадња 

 Издавачка и библиотечка делатност 

 Кадровска политика 

 Рад органа и стручних тела 

 Обезбеђивање услова за рад студентских организација 

 Опрема и одржавање 

 Обезбеђење квалитета 

 Обележавање 60 година постојања Факултета  

1. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

Током 2020. године планира се наставак активности у циљу реализације 15 акредитованих студијских програма:: 

 Интегрисане академске студије медицине 

 Интергисане академске студије стоматологије 

 Интегрисане академске студије фармације 

 Основне академске студије здравствене неге 

 Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације 

 Основне академске студије медицинске рехабилитације 

 Основне струковне студије здравствене неге 

 Основне струковне студије радиолошке технологије 

 Мастер академске студије здравствене неге 

 Мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације 

 Мастер академске студије медицинске рехабилитације 

 Специјалистиче академске студије Ране интервенције у детињству 

 Докторске академске студије – Претклиничка истраживања 

 Докторске академске студије – Клиничка истраживања 

 Докторске академске студије – Јавно здравље 

Активности ће обухватити промоцију студијских програма, организацију припремне наставен, организацију 

пријемног испита и упис студената, као и реализацију наставног процеса.  

1.1. ПРОМОЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

У оквиру промотивних активности планира се припрема и штампање промотивног материјала, учешће на 

сајмовима образовања, као и организовање припремне наставе из биологије, хемије и физике за упис нове 

генерације студената. 



 

 

Као и последњих неколико година биће организована припремна настава за студенте на енглеском језику 

током августа у трајању од две недеље (45 часова биологије + 45 часова хемије), као и у виду on-line припремног 

курса и припремног семестра  за заинтересоване кандидате за упис на студије медицине и стоматологије на 

енглеском језику. По први пут би била организована и настава на припремној години – први семестар би био 

посвећен учењу језика а други настави из природних наука и основних медицинских предмета. Обим наставног 

програма био би идентичан као и за припремни семестар. 

 1.2. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИС СТУДЕНАТА  

Пријемни испит за студенте интегрисаних и основних студија планира се за крај јуна месеца, у складу са 

договором са осталим факултетима у Заједници медицинских факултета Србије. Уписне квоте ће бити као и 

претходних година и одговараће максималним одобреним квотама: 

Основне струковне студије  
Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Школарина за држављане Србије (дин.) Школарина за странце (евра) 

Основне струковне студије 

здравствене неге   
25 23 48 

88.000,00 2.000 ЕУР  

Основне струковне студије 

радиолошке технологије 
10 35 45 

88.000,00 2000 ЕУР 

Укупно 35 58 93   

Основне академске студије 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 
Школарина 

за држављане Србије (дин.) 
Школарина за странце (евра) 

Основне академске студије 

здравствене неге  
35 19 54 

88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне академске студије Специјалне едукације и рехабилитације 

Модул: ЛОГОПЕДИЈА  20 14 34 88.000,00 2.000 ЕУР 

Модул: ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ  
   

88.000,00 2.000 ЕУР 

Модул: ВИШЕСТРУКА ОМЕТЕНОСТ  20 18 38 88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне академске студије 

медицинске рехабилитације  
25 20 45 

88.000,00 2.000 ЕУР 

Укупно 100 71 171   

Интегрисане академске студије 
Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Школарина за држављане Србије (дин.) Школарина за странце (евра) 

 Интегрисане академске студије 

медицине  
180 32 212 130.000 3.600 ЕУР  

 Интегрисане академске студије 

стоматологије  
45 7 52 160.000 3.600 ЕУР 

 Интегрисане академске студије 

фармације  
55 53 108 160.000 3.600 ЕУР 

 Интегрисане академске студије 

медицине на 

 енглеском језику 

- 70 70 5.500 ЕУР 5.500 ЕУР 

Интегрисане академске студије 

стоматологије 

на енглеском језику 

- 20 20 5.500 ЕУР 5.500 ЕУР  

Укупно 280 182 462   

 

 

 

 

 

 



 

 

Специјалистичке академске студије 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 
Школарина за држављане Србије 

(дин.) 

Школарина за странце 

(евра) 

Специјалистичке академске студије  

РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА У ДЕТИЊСТВУ 
- 25 25 

88.000,00 2.000 ЕУР  

Укупно - 25 25   

Maстер академске студије 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 
Школарина за држављане Србије 

(дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

Мастер академске студије  

здравствене неге 
3 21 24 88.000 2.000 

Мастер академске студије 

специјалне едукације и 

рехабилитације 

 

4 26 30 88.000 2.000 

Мастер академске студије 

медицинске рехабилитације 
3 17 20 88.000 2000 

Укупно 10 64 74   

Докторске академске студије 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 
Школарина 

за држављане Србије (дин.) 

Школарина за странце 

(евра) 

Клиничка истраживања 15 45 60 200.000,00 2.500 

Јавно здравље 4 8 12 200.000,00 2.500 

Претклиничка истраживања 6 0 6 200.000,00 2.500 

Биомедицински инжењеринг - - - - - 

Укупно 25 53 78   

Упис на мастер, специјалистичке и докторске студије планира се за октобар месец. 

Упис на здравствене специјализације и уже специјализације вршиће се у априлском и октобарском уписном 

року. 

1.3. РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

Реализација наставног процеса до 30. септембра 2020 године одвијаће се према календару наставе који је 

усвојен почетком школске 2019/20. године, а након тога према календару наставе који ће бити усвојен од 

Наставно-научног већа пре почетка школске 2020/21. године. Испити ће се одвијати у предвиђеним испитним 

роковима: јануарски, мартовски (апсолвентски), априлски, мајски (апсолвентски), јунски, јулски, септембарски, 

октобарски и додатни октобарски. 
 

Током марта и априла ће се спровести тест ретенције знања међу студентима четврте и шесте године 

Медицине. 

Наставни процес на мастер, специјалистичким и докторским студијама одвијаће се према усвојеном плану. 

Кандидатима који испуњавају услове биће омогућена пријава и одбрана завршних радова. 

На здравственим специјализацијама и ужим специјализацијама настава ће се одвијати према предвиђеним 

плановима, а кружења ће се обављати према издатим упутима. 



 

 

Активности у оквиру континуиране едукације одвијаће се према годишњем програму рада и плану активности 

Центра за континуирану медицинску едукацију. У предвиђеним роковима прикупљаће се предлози програма 

континуиране едукације са документацијом неопходном за акредитацију, а након тога ће се направити план 

одвијања програма континуиране едукације по месецима. 

2. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

План научноистраживачког рада за 2020. годину дат је као посебан документ (у прилогу) који је начињен за 

потребе склапања уговора о привременом финансирању научноистраживачког рада по научноистраживачким 

организацијама у 2020. години и послат је Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Факултет ће наставити да остварује сарадњу са установама са којима има потписан уговор о билатералној 

сарадњи и настојаће да прошири сарадњу са заинтересованим универзитетима и факултетима. 

Факултет ће подржати учешће наставног особља и студената у програмима међународне размене и радиће на 

њеном повећању, у складу са потписаним уговорима. 

3. ИЗДАВАЧКА И БИБЛИОТЕЧКА ДЕЛАТНОСТ 

Издавачка и библиотечка делатност биће реализована кроз објављивање и продају публикација Факултета, као 

и кроз активности на промоцији издаваштва Медицинског факултета, учешћем на сајмовима књига и разменом 

публикација са другим високошколским институцијама и установама са којима Факултет има потписане уговоре 

о сарадњи, као и промотивним активностима на српском говорном подручју ван Србије. Факултет ће ставити 

посебан акценат на електронска издања и њихову промоцију.   

Током 2020. године планира се набавка научне и стручна литература из средстава националних и 

међународних пројеката, сопствених средстава Факултета и на основу размене публикација Факултета са 

другим факултетима и научним институцијама. 

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 

Један од најважнијих циљева активности Медицинског факултета у 2020. години јесте испуњавање законских 

одредби у смислу регулисања радно-правног статуса наставника и сарадника на клиничким гранама. Очекује се 

решавање овог проблема у сарадњи са надлежним покрајинским секретаријатима и министарствима. У 

претходном периоду Факултет је припремио неопходну документацију и обавестио све релеватне институције.  

Као и претходних година, конкурси за изборе у звања наставника и сарадника биће расписани у четири наврата. 

Избори у звања одвијаће се у складу са критеријумима датим у Правилнику о изборима у звања наставника, 

сарадника и истраживача.  

Факултет ће радити на обезбеђењу ненаставне подршке у смислу обезбеђења довољног кадровског 

потенцијала и подршке усавршавању ненаставног особља. 



 

 

6. РАД ОРГАНА И СТРУЧНИХ ТЕЛА 

Органи и стручна тела Факултета ће обављати стандардне послове из круга својих надлежности, а у складу са 

Статутом и другим актима Факултета. У плану је иновирање Правилника о систематизацији радних места, као и 

израда недостајућих нормативних аката. По потреби ће се постојећа акта Факултета усаглашавати са вишим 

актима. 

7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД СТУДЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Факултет ће током 2020. године пружити неопходну помоћ за функционисање Студентског парламента и 

студентских секција (Секција прве помоћи, Хор, Спортска секција, Научна секција, секција за међународну 

сарадњу) и подржаће све ненаставне активности студената које су у вези са медицинском струком. Биће 

обезбеђена материјално-техничка и логистичка подршка учешћу студената на Медицинијади и националном 

конгресу студената биомедицинских наука. У циљу обезбеђења квалитета научних радова студената наставници 

ће бити укључени у процес рецензирања радова и оцене презентације на мини-конгресу студената 

Медицинског факултета који ће бити одржан крајем фебруара или почетком марта.  

8. УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА  РАДА 

Током 2020. године планира се почетак радова на доградњи централне зграде Факултета и реконструкцији 

амфитеатра 2, као и завршетак радова на реконструкцији и адаптацији биоскопске сале у заједничкој згради 

Института за кардиоваскуларне болести, Института за плућне болести и Института за онкологију у Сремској 

Каменици. 

У плану је рад на унапређењу рада и оптимизацији сервера, као и наставак рада на новом веб-сајту Факултета. 

У циљу побољшања наставног и научног рада Факултет ће наставити са опремањем Библиотеке.  

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

Одбор за контролу и побољшање квалитета Факултета ће током 2020. године радити на разматрању квалитета 

наставног процеса и научно-истраживачког рада, као и квалитета наставника и сарадника, студената, квалитета 

уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, квалитета простора и опреме.  

Биће спроведене редовне студентске анкете о условима студирања и процени квалитета рада органа 

управљања и рада стручних служби, о раду наставника и сарадника, о мишљењу дипломираних студената о 

квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења, анкете спроведене међу студентима медицине 

након обављеног клиничког стажа и анкете међу дипломираним студентима. 

Биће анализирани подаци о научној продукцији у претходној календарској години, броју пројеката, броју 

наставника и сарадника укључених у пројекте и броју одбрањених докторских дисертација.  

Прикупљањем извештаја о одржаној настави пратиће се реализација наставног процеса, а у циљу побољшања 

квалитета наставе на студијама на енглеском језику током 2020. године ће се организовати и прикупљање 

сертификата који доказују ниво компетенција наставника и сарадника за одржавање наставе на енглеском 

језику. 



 

 

Резултати анализе квалитета рада у свим сегментима фукционисања Медицинског факултета биће обједињени 

у Извештају о раду Одбора за контролу и побољшање квалитета који ће бити изнет Наставно-научном већу.  

Почетком 2020. године планира се предаја документације за реакредитацију установе и студијских програма код 

Националног акредитационог тела.  

9. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ФАКУЛТЕТА 

Јубилеј од 60 година постојања Факултета биће обележен низом активности. Једна од њих је и организација 

Другог заједничког конгреса из области медицинских наука и технологије Медицинског факултета у Новом Саду 

и Медицинског факултета Универзитета Prince of Songkla у Хат Јаију, Тајланд. Конгрес ће бити одржан у Новом 

Саду у периоду од 27. до 30. априла 2020. године. Свечаност отварања Конгреса биће истовремено посвећена 

обележавању јубилеја – 60 година постојања Факултета.  

Поводом 60 година постојања Факултета биће штампана монографија (споменица) у којој ће бити приказани сви 

сегменти рада Факултета током последњих 10 година. Исто тако, биће штампано и посебно издање – билтен на 

енглеском језику који ће приказати тренутно најуспешније научнике Медицинског факултета. 

Сам Дан Факултета биће обележен 18. маја свечаношћу на којој ће бити додељене награде најуспешнијим 

студентима.  

 

Декан Медицинског факултета  

Проф. др Снежана Бркић 
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Опис планираних истраживања и очекиваних резултата 

Један од основних приоритета програма научноистраживачког рада Факултета у 2020. години 
биће поштовање принципа отвореног приступа науци. Оваквим приступом наставници, сарадници 
и истраживачи Факултета биће укључени у савремене токове науке, уз адекватну реализацију 
научне активности и дисеминацију научних резултата. Програм научноистраживачке делатности 
се стално усклађује са законским регулативама из ове области, као и новонасталим потребама. 
Активности у области научноистраживачког рада биће руковођене законским критеријумима, 
укључујући и примену Правилникa о вредновању научноистраживачког рада и поступку 
акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности. У 
циљу препознавања Медицинског факултета Нови Сад као релевантне научноистраживачке 
организације, извршиће се примена одговарајућих мера за повећање научне продуктивности 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета.  

У циљу континуираног повећања укупног броја научних радова категорије М21-М23 по 
истраживачу, планирано је континуирано праћење научне продуктивности, формирање 
факултетске ранг листе истраживача, заснованe на темељу броја и квалитета објављених 
научноистраживачких радова, у складу са годинама стажа. Планира се повећање броја категорија 
и висине награда за научну продуктивност кроз доношење Правилника о признањима и 
наградама Факултета. Планира се и спровођење одговарајућих мера ради повећања научне 
учинковитости исподпросечних истраживача Факултета. Усвајањем овог плана, приступиће се 
повећању критеријума за избор у наставна и научна звања из асистентског, сарадничког и 
истраживачког звања, а након тога и усклађивање критеријума за избор у виша наставна и научна 
звања са осталим Медицинским факултетима у Републици Србији.  

У циљу повећања квалитета научноистраживачког рада планирана је, у склопу нове акредитације, 
реорганизација докторских студија са циљем повећања броја квалитетних докторских 
дисертација, чији ће резултати бити објављени у релевантним, еминентним научним часописима, 
као и повећање броја докторских дисертација са иностраним менторима и изналажењем 
механизама за повећање остварених одлазака на последокторска усавршавања у знамените 
научноистраживачке центре у свету. Програм научног развоја студената основних студија 
обухвата:  

 одабир квалитетног научноистраживачког подмлатка у склопу редовне наставе – током 
часова теоријске и практичне наставе, консултација, менторског рада током израде 
семинарских, студентских научних и дипломских радова, као и на испитима,  

 подршка раду студентске Научне секције и омогућавање учешћа студената на 
националним и међународним научним скуповима,  

 организовање предавања, трибина и радионица које имају за циљ упознавање студената 
са научноистраживачким радом у различитим областима,  

 подршка програма размене студената у циљу стручног и научног усавршавања,  
 подршка стручних и научних екскурзија и других видова усавршавања,  
 рано укључивање студената у научне пројекте са циљем да се заинтересују за научни рад.  

Један од почетних приоритета у будућем развоју младих истраживача је заснован на усавршавању 
механизама у регулисању етичких аспеката научног рада, повезаних са питањима одговорности 
истраживачког понашања (responsible conduct of research – RCR). Кроз различите обуке 



научноистраживачког подмлатка на основним академским и интегрисаним студијама биће 
извршена едукација везана за регулисање питања конфликта интереса, ауторства, сарадње у 
науци и последица манипулације подацима у научноистраживачком раду.  

Програм развоја научноистраживачког подмлатка на мастер и докторским студијама заснива се на 
следећим активностима:  

 пружање стручне и саветодавне подршке младим истраживачима при похађању 
последипломских студија путем менторског рада,  

 континуирано ажурирање листе ментора чиме ће се омогућити боља информисаност 
студената и већа доступност ментора из одговарајуће истраживачке области,  

 рад на остваривању боље комуникације кандидата и ментора,  
 организовање презентација и радионица које имају за циљ упознавање студената са 

научноистраживачким радом у различитим областима које се одвијају у оквиру рада 
истраживачких група и Катедри,  

 организовање мањих истраживачких пројеката на одговарајућим Катедрама у циљу 
образовања у области методологије научноистраживачког рада,  

 усмеравање истраживача у пројекте где нема ангажованих младих истраживача, у складу 
са приоритетима,  

 редовно укључивање младих истраживача и стипендиста у научноистраживачке програме 
и пројекте,  

 укључивање младих истраживача у рад на реализацији и публикацији резултата 
научноистраживачког рада,  

 запошљавање младих истраживача на међународним пројектима финансираним из 
средстава Европске уније које носи или на којима учествује Факултет,  

 подршка младим стручњацима за усавршавање у иностранству, учешће на научним 
скуповима и конференцијама у сарадњи са надлежним Министарством и Покрајинским 
секретаријатима, као и у оквиру међународних пројеката,  

 правовремено и адекватно обавештавање о доступним програмима академске 
мобилности и стручне праксе у иностранству,  

 обезбеђивање транспарентности научних информација научноистраживачком подмлатку 
кроз развој сопственог библиотечког фонда, сарадњу са домаћим и међународним 
библиотекама и домаћим и међународним е-библиотекама,  

 обезбеђивање инфраструктуре за рад младих истраживача кроз континуирано обнављање 
рачунарских ресурса Факултета и средстава за рад у сопственим и подуговореним 
лабораторијама,  

 обезбеђење директне комуникације са продеканом за науку и продеканом за 
међународну сарадњу који ће имати обавезу да на састанцима дају информације о 
могућностима развоја у одређеним областима, о конкурисању на различите пројекте и 
специјалним проблемима који се јављују при конкурсима и у току рада на пројектима, као 
и о начинима и предлозима за њихово решавање и превазилижење.  

Сврха спровођења овог Програма је да се прошире и усаврше знања научноистраживачког 
подмлатка како би он могао да искористи најновија научна достигнућа и да их на адекватан начин 
примени у изради мастер и докторских радова, као и у будућим истраживањима. Осим претходно 
наведених активности усмерених ка развоју научноистраживачког подмлатка на Факултету, 
Факултет ће, у мери у којој то буде могуће, финансирати у целини или делимично трошкове 
магистарских и докторских студија младих истраживача који су запослени на факултету, као и 



усавршавање научноистраживачког подмлатка у земљи и иностранству. Ради што успешнијег 
развоја научноистраживачког подмлатка, Факултет ће младим истраживачима пружити и сваки 
други вид стручне, техничке или материјалне подршке, када организационе и финансијске 
могућности Факултета то буду дозвољавале. Тиме ће се омогућити свеобухватан развој и стручно 
усавршавање младих истраживача, а уз то подстаћи њихово даље напредовање. 

Опис рада са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној години (SWOT 

анализа)  

Медицински факултет Нови Сад непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и 
провери резултата научноистраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни 
процес. Одлуком Одбора за акредитацију научноистраживачких организација Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја број 660-01-00002/26 од 8.10.2019. године Медицински 
факултет Нови Сад је акредитован за обављање научноистраживачке делатности. Факултет има 
утврђен Програм научноистраживачког рада и Програм развоја научноистраживачког подмлатка. 
Научноистраживачке и стручне активности на Факултету одвијају се у оквиру различитих пројеката 
националног и међународног нивоа на којима су ангажовани наставници и сарадници запослени 
на Факултету, као и студенти докторских студија – како стипендисти Министарства просвете и 
науке РС, тако и студенти у истраживачком звању.  

Медицински факултет Нови Сад остварује јединство образовног, научноистраживачког и 
професионалног (стручног) рада. То јединство се огледа у повезаности наставног, 
научноистраживачког и стручног потенцијала – велики број наставника и сарадника су 
истовремено укључени у научноистраживачки рад, али и у здравствену делатност на клиникама 
које су наставне базе факултета. Научна истраживања која се реализују на Медицинском 
факултету имају карактер основних научних истраживања, истраживања у области технолошког 
развоја и интегралних интердисциплинарних истраживања. Садржај и резултати научних, 
истраживачких и стручних активности на Медицинском факултету су у пуном складу са 
стратешким циљем и стандардима високог образовања. Наручиоци ових истраживања и пројеката 
су Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР), Покрајински 
секретаријат за науку и високо образовање, домаће и међународне научноистраживачке, развојне 
и привредне организације. У протеклом периоду, захваљујући подршци Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, Факултет је набавио и значајну капиталну опрему. Обим и квалитет 
научноистраживачког рада наставника и сарадника приликом њиховог избора у звања оцењује се 
по поступку и кретеријумима Факултета дефинисаним Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача, који су усклађени са критеријумима матичних одбора 
Министарства науке Републике Србије и одредбама Правилника о поступку и начину вредновања 
и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који је донео 
Национални савет за научни и технолошки развој, као и са препоруком Националног савета за 
високо образовање.  

Одлуком Савета Медицинског факултета од 10.11.2015. године основан је Центар за медицинско-
фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК) са циљем развоја и побољшања 
квалитета основних и усмерених основних истраживања Факултета, унапређења технолошких 
истраживања, међународне научне сарадње, обављања консултантских и експертских услуга, 
подстицања иновација и трансфера технологија, осигурања доступности и квалитета људских 
ресурса за истраживања, развој и иновативну привреду, успостављања и унапређења дијалога 



између науке, технологије, друштва и привреде, као и подизања квалитета практичне наставе на 
свим студијским програмима Медицинског факултета. Рад овог Центра регулисан је Правилником 
о раду Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК) 
Медицинског факултета Нови Сад. Све делатности Центра одвијају се у складу са 
имплементираним интегрисаним системом менаџмента (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015), као и 
ISO/IEC 27001, који је имплементиран 2019. године. Рад Центра се одвија кроз научне и друге 
пројекте, међународну сарадњу, одржавање семинара, научних скупова и рад са младим 
истраживачима.  

Укупно 289 наставника се налази на листи ментора на докторским студијама, што чини 70% од 
укупног броја наставника запослених на Медицинском факултету. Критеријуми за именовање 
ментора на докторским студијама на Факултету регулисани су Правилником о стицању научног 
назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад.  

На основу анализе усаглашености образовног, научноистраживачког и стручног рада, 
перманентности научног истраживања и међународне сарадње, процеса праћења и оцењивања 
квалитета научноистраживачког рада наставника и сарадника, усаглашености садржаја 
научноистраживачког и стручног рада са стратешким опредељењем земље и европским 
циљевима, рада на подстицању наставника и сарадника на публиковање резултата истраживања, 
рада издавачке делатности и рада са научноистраживачким подмлатком извршена је 
квантификација процене предности, слабости, могућности и опасности испитиваних елемената 
SWOT анализе (+++ високо значајна; ++ средње значајна; + мало значајна): S (Strenght) – 
предности:  

 Перманентно усклађивање научноистраживачког рада са европским циљевима и 
стратегијом развоја Србије (+++)  

 Утврђени стандарди и поступци за праћење квалитета научноистраживачког рада (++)  
 Имплементација резултата научноистраживачког рада у наставни процес на свим нивоима 

(++)  
 Наставно особље се бира на основу научних и наставних компетенција (++)  
 Велики број гостујућих професора који су активно укључени у едукацију (+++)  
 Већи број наставника и сарадника који су се усавршавали у реномираним установама у 

иностранству (+++)  
 Међународна сарадња у области науке, кроз билатералне пројекте и уговоре о 

међуфакултетској сарадњи (+++)  
 Известан број домаћих и међународних пројеката (++) 
 Укљученост наставника и сарадника у научноистраживачки и стручни рад (+++)  
 Пооштрени услови у Правилнику о изборима у звања који стимулишу наставнике и 

сараднике на публиковање резултата истраживања (+++)  
 Релативно добра опремљеност научноистраживачких лабораторија (++)  
 Сопствена издавачка делатност (+++)  
 Проширивање фонда сопствене литературе Факултета публикованим научним књигама и 

монографијама (+++)  
 Успостављен систем награђивања најпродуктивнијих истраживача (++)  
 Постојање Центра за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета као 

подршке научноистраживачком раду (++) W (Weakness) - слабости  
 Велике разлике у научној компетентности наставника и сарадника у истом звању (+++)  
 Још увек низак ниво мобилности наставног особља и студената (+++)  



 Недостатак информатичке подршке за континуирано прикупљање и обраду свих 
релевантних података о научним резултатима (+)  

 Недостатак материјалних средстава за потрошни материјал, одржавање и унапређивање 
опреме (++) 

 Застарелост дела скупе специјализоване опреме (++)  
 Низак ниво публиковања за велик број истраживача у поређењу са страним 

универзитетима (++)  
 Мали број великих међународних пројеката (++)  
 Учешће у пројектима ЕУ је слабо (+)  
 Ограничени извори финансирања изградње/реконструкције/доградње простора и набавке 

најсавременије лабораторијске и рачунарске опреме и софтвера за научноистраживачки 
рад (+) О (Оpportunities) - могућности  

 Приступ Србије међународним фондовима у процесу придруживања (+++)  
 Сарадња са ЕУ (++)  
 Подстицање на мобилност наставника (+++)  
 Мултидисциплинарно повезивање у оквиру Универзитета (+++) Т (Threats) – опасности  
 Неизвесан буџет за научноистраживачки рад због економске и финансијске кризе у земљи 

и окружењу (+++)  
 Губитак квалитетних младих кадрова због одласка у иностранство (++)  
 Нема адекватног кофинансирања пројеката на државном нивоу (+++)  
 Клиничке студије (трајали) не дозвољавају додатна испитивања мимо стандардних 

протокола, а то су углавном резултати који се публикују у најеминентнијим клиничким 
часописима (++)  

 Немогућност набавке најсавременије скупе опреме (++)  
 Доношење нових закона о добробити животиња, као и увођење специфичних услова и 

стандарда који би захтевали већа материјална средства (++) 
 

Опис планова за проширење људских ресурса и истраживачке инфраструктуре 

Активности Медицинског факултета у области људских ресурса у 2020. години подразумевају 
обезбеђење квалитетних истраживачких кадрова и то кроз:  

 Континуирани рад на повећању квалитета наставе, нарочито на докторским студијама. 
 Укључивање и повећање броја младих истраживача на пројектима.  
 Подстицање и подржавање свих активности усмерених на континуирани професионални 

развој и стално унапређивање научноистраживачких компетенција наставника и 
сарадника: учешћа наставника и сарадника на стручним конференцијама и скуповима, 
курсевима страних језика, курсевима менаџмента у науци и краћим студијским боравцима 
изван организованих мрежа размене наставника.  

 Повећање академске мобилности у оквиру институционализоване и организоване 
размене наставника и сарадника - академска мобилност је планом интернационализације 
добила своје заслужено место међу приоритетима. Факултет подржава и промовише 
мобилност на свим нивоима, било да је у програме мобилности укључен кроз мреже 
Универзитета у Новом Саду или самостално.  

Мобилност студената подразумева остваривање дела студијског програма (једног или више 
семестара) на страном универзитету у току основних или последипломских студија. Предности 



студентског боравка на страном универзитету су многобројне. Постоје два типа мобилности за 
студенте: размена и целокупне студије у иностранству. Размена студената подразумева да 
студенти у току својих студија на Универзитету у Новом Саду (УНС) један или више семестара 
проведу на страном универзитету. Значајан део академске мобилности студенти УНС-а остварују 
путем програма Европске комисије Еразмус+. Студент Медицинског факултета који одлази на 
размену све време је студент Универзитета у Новом Саду. У току размене, студент прати и полаже 
испите који су еквивалентни или сродни испитима које би слушао у том истом семестру да је остао 
на матичном универзитету. Уколико студент положи све испите договорене у најважнијем 
документу студентске размене, уговору о учењу, тада му се положени испити признају по 
повратку на Медицински факултет Нови Сад. Целокупне студије у иностранству подразумевају 
ситуацију у којој појединац жели да постане студент страног универзитета. У овом случају, стечена 
диплома претходног нивоа студија је обавезни услов. Студент који је дипломирао на Универзитету 
у Новом Саду може да се пријави за мастер или докторске студије на страном универзитету. 
Студент тада мора да поштује не само услове конкурисања на програм мобилности, већ и редовне 
процедуре уписа странаца на одабраном страном универзитету. За разлику од размене, где 
диплому и додатак дипломи издаје Универзитет у Новом Саду, одазак на целокупне студије 
подразумева стицање дипломе страног универзитета. У том погледу, извршиће се промоција 
интернационалних стандарда путем организовања предавања гостујућих предавача из земље и 
иностранства.  

Управа ће стимулисати и дати подршку за коришћење KOBSON и електронски доступне литературе 
од стране што већег броја наставника, сарадника и истраживача факултета. Комисија за праћење 
квалитета ће пратити и контролисати испуњеност критеријума приликом унапређења наставника. 
Успешно спровођење наведених активности довешће до дуготрајних позитивних ефеката.  

Један од приоритета у будућем развоју научноистраживачке делатности Факултета је заснован на 
усавршавању механизама у регулисању етичких аспеката научног рада, повезаних са питањима 
одговорности истраживачког понашања (responsible conduct of research - RCR). Кроз едукацију 
научноистраживачког подмлатка на основним академским, интегрисаним и у првом реду 
докторским студијама биће извршена едукација везана за регулисање питања конфликта 
интереса, ауторства, сарадње у науци и последицама манипулације подацима у 
научноистраживачком раду.  

У току претходног петогодишњег периода, a у циљу усклађивања научноистраживачког рада 
Факултета са савременим токовима науке, донесен је читав низ измена и допуна Правилника уско 
повезаних са научноистраживачком делатношћу, укључујући и Правилник о стицању научног 
назива доктора наука на Медицинском факултету Нови Сад, Правилник о спровођењу 
здравствених специјализација и ужих специјализација на Факултету, Правилник о изборима у 
звања наставника, сарадника и истраживача, Правилник о издавачкој делатности Медицинског 
факултета Нови Сад са изменама и допунама, Правилник о раду центра за континуирану 
медицинску едукацију Медицинског факултета Нови Сад, Правилник о раду центра за 
медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК), као и Кодекс о 
академском интегритету и професионалној етици Медицинског факултета. Циљ 
научноистраживачке делатности Медицинског факултета у наредној години је унапређење 
рачуноводствено/административне потпоре великим научним пројектима, кроз издвајање дела 
средстава из самих пројеката и доделе сопствених средстава од стране Факултета за ангажман 
додатних стручњака у појединим пољима науке и менаџмента у науци. Извршиће се подстицање 
младих истраживача обезбеђивањем одређених финансијских средстава за „интерне“ 



истраживачке пројекте у виду набавке потрошног материјала, хемикалија и публиковање радова у 
високо рангираним међународним часописима.  

Основа за квалитетан научноистраживачки рад је адекватна инфраструктура и савремена 
научноистраживачка опрема. Медицински факултет Нови Сад је препознао потребу да реши своје 
кључне инфраструктурне проблеме како би се што боље интегрисао у националне стратегије и 
европски простор високог образовања и истраживања, те континуирано ради на повећању и 
занављању постојећих инфраструктурних капацитета који су у функцији научноистраживачког 
рада. Решењем инфраструктурних проблема и улагањем у осавремењивање лабораторијске 
опреме и простора уопште, Факултет повећава сопствену конкурентност и постаје још активнији у 
сарадњи са привредним субјектима, јер у оваквој синергији сигурно постајe атрактивнији за 
привлачење страних директних инвестиција. У том смислу активности су усмерене на оцењивање, 
оптимизацију коришћења и унапређење постојеће, као и на планирање нове инфраструктуре и 
набавци нове, савремене опреме, уз подршку надлежних Министарстава, сопствених извора, као 
и материјалних средстава пројеката.  

Пажња ће бити усмерена и на проширење просторно-фунционалних јединица, посебно простора 
за смештај научноистраживачке опреме и информатичке подршке, адекватних учионица за 
последипломске студије и кабинета за наставнике. Факултет и својим средствима планира да 
учествује како у обезбеђењу инфраструктурних капацитета, тако и у набавци научноистраживачке 
опреме и капиталних апарата, инструмената и лабораторијске опреме који би наш 
научноистраживачки рад подигли на европски ниво.  

У наредном периоду предстоји реинвентарисање и сервисирање постојеће опреме, посебно 
повезивање наставних база факултета које располажу са великом количином опреме која се може 
имплементирати у научноистраживачки рад, обезбеђивање средстава за мање поправке и 
обнављање рада неисправних делова, као и покретање иницијативе за израду Правилника о 
набавци и коришћењу опреме, којим се регулишу услови коришћења заједничке опреме.  

Управа Факултета ће стимулисати лично ангажовање наставника и сарадника у набавци нове 
опреме, као и све иницијативе за писање предлога научноистраживачких пројеката, односно 
пружиће сву припремну и логистичку подршку за писање предлога пројеката који за приоритет 
имају побољшање инфраструктуре и опремање лабораторија Факултета. Свако побољшање 
услова коришћења опреме која постоји на Медицинском факултету јесте веома важан аспект у 
дуготрајном и одрживом унапређењу научноистраживачке делатности. У наредном периоду биће 
утврђено стање капиталне истраживачке опреме на Медицинском факултету Нови Сад, али и у 
наставним базама и процена њеног искоришћења. Уколико постоји опрема која није у потпуности 
искоришћена биће стављена на располагање и коришћење другим заинтересованим 
истраживачима, уз дефинисане услове амортизације сервиса и потрошног материјала. На 
годишњој бази биће вршена анализа потреба за новом капиталном опремом. 

План за привлачење капиталних инвестиција на једногодишњем и вишегодишњем нивоу  

Основа за квалитетан научноистраживачки рад је адекватна инфраструктура и савремена 
научноистраживачка опрема. Медицински факултет Нови Сад је препознао потребу да реши своје 
кључне инфраструктурне проблеме како би се што боље интегрисао у националне стратегије и 
европски простор високог образовања и истраживања, те континуирано ради на повећању и 



занављању постојећих инфраструктурних капацитета који су у функцији научноистраживачког 
рада. Решењем инфраструктурних проблема и улагањем у осавремењивање лабораторијске 
опреме и простора уопште Факултет повећава сопствену конкурентност, постаје још активнији у 
сарадњи са привредним субјектима и атрактивнији за привлачење страних директних 
инвестиција. У том смислу активности су усмерене на оцењивање, оптимизацију коришћења и 
унапређење постојеће, као и на планирање нове инфраструктуре и набавци нове, савремене 
опреме, уз подршку надлежних Министарстава, сопствених извора, као и материјалних средстава 
пројеката. Пажња ће бити усмерена и на проширење просторно-фунционалних јединица, посебно 
простора за смештај научноистраживачке опреме и информатичке подршке, адекватних учионица 
за последипломске студије и кабинета за наставнике.  

Медицински факултет представља модерну високошколску институцију са великим бројем 
студијских програма, што захтева и висококвалитетну инфраструктуру. Како постојећи просторни 
капацитети све мање задовољавају критеријуме за унапређење наставе и научноистраживачкиг 
рада, Факултет је сматрао да испуњава услове да конкурише за средства за ревитализацију и 
развој истраживања и образовања у јавном сектору по јавном позиву Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у сарадњи са Европском инвестиционом банком. План је да се 
догради и опреми централна зграда Медицинског факултета, превасходно у циљу повећања броја 
просторија за све облике наставе и пратеће активности. Нови део зграде садржао би два нова 
амфитеатра од по 170 места, зборницу за припрему и одмор наставног особља, вежбаоницу, 
лабораторије, читаоницу, тренажни центар са опремом за медицинску симулацију, рачунарску 
учионицу са простором за информатичку службу, простор за архивски материјал, магацин, оставу, 
канцеларије за наставно и ненаставно особље, свечану салу за доделу диплома и одржавање 
одбрана и скупова, као и гаражу за факултетска возила.  

Тренутно су у току радови на реконструкцији и адаптацији сале Конгресног центра Института у 
Сремској Каменици који је наставна база Медицинског факултета Нови Сад. Тиме ће бити 
омогућено да се део наставе, скупови и одређени догађаји организују на самом Институту, што 
умногоме олакшава рад студената и наставника.  

Анализом постојећих активности, а узимајући у обзир и све већу конкурентност ЦЕМФИК-а у 
научним истраживањима, планира се што веће оспособљавање и мотивација истраживача за 
апликовање пројеката на националном нивоу, посебно оних код Фонда за иновациону делатност 
Републике Србије који промовише сарадњу науке и привреде. Такође, одређен број истраживача 
прошао је и бројне обуке за припрему великих међународних пројеката, од тражења 
конзорцијума, писања самог пројектног предлога, па до буџетирања и извештавања, па је у плану 
и припрема и пријављивање већег броја истих. Иако недостатак средстава за реализацију 
истраживања представља велик, а често и непремостив проблем за научноистраживачку 
делатност, планирано је да ЦЕМФИК преко трансфера знања и технологија и сарадње са 
привредом обезбеди значајна средства за реализацију истраживања и додатно опремање 
истраживачких лабораторија. Поред тога, планира се и укључивање већег броја младих 
истраживача, студената докторских студија, у све делатности ЦЕМФИК-а, чиме се повећавају 
његови људски ресурси, а последично и могућност прихватања већег обима посла. У току је и 
реализација јавне набавке ЈН 14/2019 у износу од 24.544.000,00 РСД за куповину капиталне 
опреме којом ће се омогућити оснивање лабораторије за испитивање стабилности различитих 
дозираних фармацеутских облика, дијететских суплемената и козметичких производа у оквиру 
ЦЕМФИК-а. Такође, у току су и радови за изградњу лабораторије-хируршког блока за рад са 
експерименталним животињама која ће бити акредитована према свим европским и светским 



стандардима. План је да се у току 2020. године припреми документација за акредитацију 
ЦЕМФИК-а као центра изузетних вредности код Националног савета за научни и технолошки 
развој Републике Србије. Овoм акредитацијом би се стекли услови за додатно умрежавање са 
сличним институцијама у земљи и иностранству и спровођење великог броја 
мултидисциплинарних истраживања из различитих области биомедицинских наука. Такође, 
акредитација ЦЕМФИК-а као центра изузетних вредности повећала би још више његову 
видљивост и омогућила још већи број реализованих пројеката у сарадњи са привредом, поготово 
у области анализе и контроле квалитета дијететских суплемената и биљних сировина, испитивања 
њихове стабилности и лековитих својстава, као и већи број техничких решења међународног и 
националног нивоа. Пошто ЦЕМФИК остварује признате научне резултате спроведене сопственим 
кадровским и материјалним капацитетима на високом научном нивоу по међународним 
стандардима и остварује квалитетно вођење младих истраживача, у оквиру истог, у наредном 
периоду планира се и организовање већег броја различитих научних семинара, летњих школа, 
интензивних научних курсева и сл, као и даље публиковање високоцитираних радова у водећим 
светским часописима и међународних монографских издања. Стручним усавршавањем 
истраживача у оквиру различитих здравствених специјализација из области токсикологије, 
санитарне хемије, фармацеутске технологије, контроле квалитета и аналитике обезбеђује се и 
висококвалитетан кадар за обављање таквих истраживања, али и за још значајније повећање 
обима сарадње са привредом. Факултет је преко ЦЕМФИК-а укључен у реализацију неколико 
међународних пројеката, финансираних од стране ЕУ у оквиру појединих позива Хоризонт 2020, 
али и заинтересованих фармацеутских компанија. Тиме се повећава референтност и видљивост 
Факултета у конкурисању на нове позиве, али и интересантност за међународну фармацеутску 
индустрију, којој су врло интересантна истраживања којима се ЦЕМФИК, али и поједине 
истраживачке групе Факултета баве. 

Учешће у научним скуповима и мобилност истраживача (организовање научних скупова, 

пленарна предавања и предавања по позиву, студијски боравци и усавршавање истраживача, 

студијски боравци истраживача у иновационом центру) 

Медицински факултет у Новом Саду је у досадашњем периоду био активни учесник промоције 
науке у склопу фестивала науке и образовања. У наредној години, Медицински факултет ће као 
образовна, научна и здравствена институција организовати предавања и едукацију великог броја 
посетилаца у вези са најактуелнијим темама у науци и јавном здрављу.  

Факултет ће предузети посебне активности у промоцији науке у склопу обележавања 60 година од 
оснивања Медицинског факултета и 2020. година ће бити посвећена обележавању овог јубилеја 
са приказом научних достигнућа наставника, сарадника и истраживача. Ова јубиларна година 
биће обележена међународном конференцијом биомедицинских наука током маја 2020. у којој 
ће Медицински факултет, као организатор, окупити велики број учесника из научноистраживачких 
установа у свету са којима има билатералну сарадњу, али и осталим еминентним 
биомедицинским научним центрима, са циљем повезивања и јачања сарадње кроз заједничке 
пројектне активности.  

Као и до сада, очекује се да ће и наредне године Факултет бити организатор још око пет научних 
скупова међународног карактера, као и да ће наставници и студенти Факултета учествовати у 
националним и међународним скуповима преко покрајинских и републичких конкурса.  



Медицински факултет је континуирано подржавао рад студентске Научне секције. Сваке године, у 
марту, Медицински факултет организује Конгрес студената Медицинског факултета на коме се 
оцењују презентације научних радова студената који су прошли рецензије од стране анонимних 
наставника номинованих предмета, након чега се селектују најбољи радови за учешће на 
националном Конгресу студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем. 

Научна сарадња (пријављивање на националне и међународне пројекте, међународна 

сарадњам сарадња са привредом, сарадња са другим академским иснтитуцијама, учешће у 

реализацији програма других министарстава и организација) 

Медицински факултет у Новом Саду има потписане билатералне споразуме о сарадњи са седам 
Mедицинских факултета у иностранству (два Медицинска факултета у Русији, те Медицинским 
факултетима у Мађарској, Италији, Хрватској и Босни и Херцеговини), а преко Универзитета у 
Новом Саду у сарадњи је са многобројним универзитетима из 45 земаља. Поред постојећих 
Споразума о сарадњи, важан стратешки циљ у процесу интернационализације Медицинског 
факултета у Новом Саду јесте успостављање блиске научне сарадње са водећим медицинским 
институцијама у свету како би наставници, сарадници и истраживачи имали широки спектар 
могућности за реализацију истраживања од важности за савремену науку, у циљу интензивирања 
сарадње у области интердисциплинарног и мултидисциплинарног приступа релевантним научним 
темама. 

Програмом научноистраживачког рада Факултета предвиђено је стално остваривање контаката и 
сарадње са научноистраживачким институцијама у земљи и иностранству са циљем остваривања 
заједничког рада на новим пројектима, размене знања и искустава у раду. Сарадња и контакти се 
остварују директно, преко Универзитета и кроз сарадњу на пројектима, а уз подршку надлежних 
министарстава, Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку 
делатност и уз улагање средстава Факултета.  

Медицински факултет у Новом Саду развија научноистраживачку делатност у оквиру 
међународних пројеката регионалног, европског и светског карактера у којима је могуће учешће 
наше земље на основу споразума о различитим видовима сарадње. У свом раду Факултет ће у 
току 2020. ставити акценат на програме билатералне, мултилатералне и IPA програме 
прекограничне сарадње, потом Erasmus+ програм, CEEPUS, COST, UNESСO, WUS Austria и Horizon 
2020 програм. Област истраживања и развоја јесте значајан чинилац привредног развоја.  

Поред основних истраживања потребно је у већој мери подстаћи примењена истраживања кроз 
интензивне контакте са надлежним институцијама и предузећима, потенцијално заинтересованим 
за научноистраживачку делатност Факултета. Планира се да овакав вид активности омогући 
повећање конкурентности нашег Факултета приликом конкурисања за пројекте развоја код 
домаћих и страних фондова. Пласман овако стечених нових знања директан је допринос развоју 
домаће науке, а остварена сарадња са привредом гаранција да је ново знање стављено на 
располагање развојним капацитетима друштва. У плану је стално проширивање листе привредних 
субјеката са којима се остварује сарадња. У току су планови у вези са новим активностима Центра 
за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК), који ће обезбедити 
неопходну сарадњу са привредом у истраживачко-развојним програмима. Планиран је рад на 
пројектима у областима основних и у примењених истраживања, у оквиру националних и 



међународних програма. Реализацијом пројеката отварају се могућности публиковања резултата 
истраживања у водећим часописима са SCI листе.  

У наредном периоду предстоји интензивирање активности на припреми пројеката из програма 
основних, интегралних и интердисциплинарних истраживања у наредном пројектном циклусу:  

 Министарства просвете, науке и технолошког развоја  
 Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност  
 Градске управе и институција.  

Осим тога планира се и учешће у другим програмима у сарадњи са домаћим и страним 
предузећима. Планира се и издвајање средстава за расписивање интерних позива за достављање 
пројектних идеја на Медицинском факултету у Новом Саду, у циљу потпоре истраживачима у 
додели материјалних средстава, спровођења планираних огледа и предвиђене медодологије, као 
и повећања публикабилности у престижним научним часописима. 

Дисеминација, промоција и популаризација резултата  

Медицински факултет у Новом Саду учествује у преко 80 националних пројеката који ће трајати и 
2020. године, у једном пројекту у оквиру Хоризонта 2020 и носилац је једног ИПА пројекта са 
партнерима из Мађарске. Сваке године са пројеката је наставни и истраживачки кадар 
Медицинског факултета публикује преко 80 радова на СЦИ листи. Сличан тренд се очекује и у току 
наредне године. Наставници и научници Медицинског факултета учествују и презентују своје 
радове на бројним националним и међународним скуповима и конгресима. Узимају и активно 
учешће на Фестивалу науке, Ноћи истраживача, Сајмовима науке.  

Студенти учествују, са својим менторима, на студентским конгресима, а организују се и бројне 
размене студената свих нивоа студија, као и доласци гостујућих професора. Студенти докторских 
студија активно учествују, као млади истраживачи, на националним и међународним пројектима, 
публикују радове са пројеката и тиме себи омогућују квалитетнију израду докторске дисертације. 
Претходних година, а очекује се да ће се тренд наставити како следеће, тако и наредних година, 
Медицински факултет је годишње имао око 30 одбрањених докторских теза.  

Центар за медицинско-фармацеутска истраживања и контролу квалитета (ЦЕМФИК) Факултета 
засебна је организациона јединица, која као иновациони центар са једне стране служи за 
трансфер знања и технологија, а с друге као истраживачки центар интегрише студије другог и 
трећег степена са научним истраживањима. Центар у организовању и остваривању 
научноистраживачког рада сарађује са осталим организационим јединицама Факултета, са 
Универзитетом и другим факултетима, са научноистраживачким организацијама, као и са другим 
организацијама које у склопу своје делатности имају научноистраживачки рад. Од оснивања, 
пракса Центра је да се на почетку школске године сви студенти докторских студија упознају са 
постојањем ЦЕМФИК-а и могућностима њиховог укључивања на постојеће и планиране пројекте 
ради спровођења различитих истраживања. С обзиром на широк спектар делатности које се 
обављају у оквиру Центра, план је свакако и да се у његов рад укључи још младих истраживача, од 
којих ће већина бити упућена и на здравствене специјализације из појединих области аналитике и 
контроле квалитета. У оквиру трансфера знања и технологија, Центар сарађује и са 
заинтересованим трећим лицима у земљи и иностранству. Све делатности Центра одвијају се у 



складу са имплементираним интегрисаним системом менаџмента (ISO 9001:2015 и ISO 
14001:2015), као и ISO/IEC 27001, који је имплементиран 2019. године. Рад Центра се одвија кроз 
научне и друге пројекте, међународну сарадњу, одржавање семинара, научних скупова и рад са 
младим истраживачима. Анализом постојећих активности, а узимајући у обзир и све већу 
конкурентност Центра у научним истраживањима, планира се што веће оспособљавање и 
мотивација истраживача за апликовање пројеката на националном нивоу, посебно оних код 
Фонда за иновациону делатност Републике Србије који промовише сарадњу науке и привреде. 
Такође, одређен број истраживача прошао је и бројне обуке за припрему великих међународних 
пројеката, од тражења конзорцијума, писања самог пројектног предлога, па до буџетирања и 
извештавања, па је у плану и припрема и пријављивање већег броја истих. Иако недостатак 
средстава за реализацију истраживања представља велик, а често и непремостив проблем за 
научноистраживачку делатност, планирано је да Центар преко трансфера знања и технологија и 
сарадње са привредом обезбеди значајна средства за реализацију истраживања и додатно 
опремање истраживачких лабораторија. С обзиром на висок квалитет истраживања која се 
одвијају у оквиру појединих сектора Центра, посебно Сектора за научноистраживачки развој и 
Сектора за контролу квалитета и аналитику, у плану је да се у наредном периоду ЦЕМФИК 
акредитује као центар изузетних вредности у области биомедицинских наука код Националног 
савета за научни и технолошки развој Републике Србије. Овoм акредитацијом би се стекли услови 
за додатно умрежавање са сличним институцијама у земљи и иностранству и спровођење великог 
броја мултидисциплинарних истраживања из различитих области биомедицинских наука. Такође, 
акредитација ЦЕМФИК-а као центра изузетних вредности повећала би још више његову 
видљивост и омогућила још већи број реализованих пројеката у сарадњи са привредом, поготово 
у области анализе и контроле квалитета дијететских суплемената и биљних сировина, испитивања 
њихове стабилности и лековитих својстава, као и већи број техничких решења међународног и 
националног нивоа. Пошто Центар остварује признате научне резултате спроведене сопственим 
кадровским и материјалним капацитетима на високом научном нивоу по међународним 
стандардима и остварује квалитетно вођење младих истраживача, у оквиру истог, у наредном 
периоду планира се и организовање већег броја различитих научних семинара, летњих школа, 
интензивних научних курсева и сл., као и даље публиковање високо цитираних радова у водеђим 
светским часописима и међународних монографских издања. 

Издавачка и библиотечка делатност  

Циљ издавачке делатности Факултета је да пре свега обезбеди квалитетне и савремене уџбенике 
и другу литературу која се користи за извођење наставе на свим нивоима студија, односно, да 
литература која је студентима потребна за савладавање градива буде усклађена са плановима и 
програмима појединих предмета у погледу обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова) и 
структуре. Осим тога, публиковањем монографија омогућава се наставницима и сарадницима да 
презентују резултате свог научноистраживачког рада у облику који је студентима, пре свега 
докторских студија, али и целокупној стручној и научној јавности доступан за усвајање најновијих 
сазнања из појединих области. Правилником о издавачкој делатности предвиђено је издавање 
следећих публикација: уџбеници, практикуми, репетиторијуми, монографије, информатори и 
посебна издања. Исти Правилник такође предвиђа и електронске публикације у форми преносног 
медијума (CD, DVD, USB), апликације за „паметне“ уређаје (medNSmart) и/или издања на сајту 
Факултета. Захваљујући новом софтверу, Медицински факултет у Новом Саду је започео са 
публиковањем висококвалитетних електронских издања која садрже мултимедијални материјал и 
низ алатки које обезбеђују интерактивност током учења. За 2020. годину повећан је буџет 



издавачке делатности, планира се између 35 и 40 нових публикација, а од следеће године 
Медицински факултет имаће и књиге других издавача у својој понуди.  

Библиотека Медицинског факултета у Новом Саду представља информациону основу за 
обављање образовне, научне и здравствене делатности и трансфера знања на Медицинском 
факултету. Биоблиотека обавља све библиотечко-информационе послове за потребе својих 
корисника: студената свих одсека и свих нивоа студија; наставних и научних радника запослених у 
Клиничком центру Војводине, клиникама, институтима и другим здравственим установама у 
Војводини, а путем међубиблиотечке позајмице и за друге кориснике из земље и иностранства. 
Библиотека је центар за биомедицинско научно информисање у Војводини. Библиотека поседује 
савремену компјутерску, комуникациону, микрографску и репрографску опрему која омогућава 
пружање брзих и релевантних научних и стручних информација. Због брзог развоја 
информационог друштва, велике продукције биомедицинске литературе, Библиотека тежи да 
постане најсавременији тип биоблиотеке - виртуелна, електронска, дигитална. Библиотека 
учествује и у образовном процесу у додипломској и последипломској настави. Стручњаци 
библиотеке се континуирано усавршавају и баве научноистраживачким радом. Библиотека је 
креирала или ће у наредном периоду креирати следеће базе података: Biomedicina Iugo-slavica, 
Biomedicina Serbica, Biomedicina Ophthalmologica, Biomedicina Oncologica, Биомедицина Војводине, 
Медицина рада, Каталог стране биомедицинске периодике у СФРЈ и Републици Србији, Докторске 
дисертације, Магистарски радови, Специјалистички радови и Издања Медицинског факултета. 
Наведене базе података могу се претраживати у Библиотеци. 

Декан Медицинског факултета  

Проф. др Снежана Бркић 
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