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На основу члана 118. Статута Медицинског факултета у Београду (пречишћен текст oд 

01.03.2017.год.), на предлог деканског колегијума, на седници Наставно-научног већа 

Медицинског факултета одржаној 21.03.2017.године доноси се   

 

 

О Д Л У К А 

 

I. Врши се исправка Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и 

извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине“ бр. 

15/ХIII-2/1 од 03.12.2014. како следи:  

– исправља се текст у члану 11. став (2) тачка 1. тако што уместо речи „Примена 

комуникационо информационих технологија у медицини“ треба да стоје речи „Основи 

примене рачунара.“ 

– исправља се табеларни податак у члану 12. став (1) тачка 9) тако што уместо 

броја „50“ треба да стоји број „40.“ 

– у ставу (2) истог члана у тачки 5. уместо броја „10“ треба да стоји број „5.“ 

– исправља се табеларни податак у члану 15. став (1) тачка 2) тако што уместо 

речи „Гинекологија са акушерством“  треба да стоје речи  „Гинекологија и 

акушерство“, а у рубрици „Укупно“ уместо броја „925“ треба да стоји број „970.“ 

– исправља се табеларни податак у истом члану став (3) тачка 2) тако што уместо 

речи „Гинекологија са акушерством“  треба да стоје речи  „Гинекологија и 

акушерство.“ 

– исправља се табеларни податак у члану 16. став (1) тачка 2) тако што уместо 

речи „Хигијена“  треба да стоје речи  „Хигијена са медицинском екологијом“ а у 

рубрици „Укупно“ уместо броја „1000“ треба да стоји број „970.“ 

– исправља се табеларни податак у истом члану став (3) тачка 2) тако што уместо 

речи „Хигијена“  треба да стоје речи  „Хигијена са медицинском екологијом.“ 

 

II. На основу ове одлуке извршиће се исправке у Правилнику о измени и допуни 

Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија за стицање 

звања „доктор медицине“ бр. 15/ХIII-2/1 од 03.12.2014.год. 

 

 



 

Образложење 

 

Објављен текст Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и извођењу 

интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине“ који је  усвојен на 

Наставно-научном већу 03.12.2014.год. не одговара у потпуности изорном тексту Одлуке о 

усвајању Правилника. Грешке проистичу из несагласности објављеног текста са његовим 

изворником који је усвојен на Наставно-научном већу 03.12.2014. год. 

На предлог колегијумна декана Наставно научно веће је  донело одлуку  да се изврши 

исправка Правилника о измени и допуни Правилника о организацији и извођењу 

интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине“ бр. 15/ХIII-2/1 од 

03.12.2014.год како је описано у диспозитиву ове Одлуке. Након извршене исправке  овог 

Правилника извршиће се исправка у пречишћеном тексту Правилника о организацији и 

извођењу интегрисаних академских студија за стицање звања „доктор медицине“. 
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