
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

НАСТАВНО – НАУЧНО ВЕЋЕ 

Бр: 11/VI-4/2 

Дана: 31.05.2022. год. 

 

На основу  чл.  135. Статута Медицинског факултета у Београду, а у вези са чл. 174. 

– 177. и 179. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019) , као и 

Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника („Сл. гласник РС“ бр. 10/2013, 91/2013, 113/2013, 109/2014, 

53/2018, 17/2021), Наставно научно веће је на својој седници од 31.05.2022. год. донело 

следећи  

 

П Р А В И Л Н И К 

о спровођењу студија здравствених специјализација и ужих специјализација на 

Медицинском факултету у Београду 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређују се студије за стицање стручног назива специјалисте и 

специјалисте уже специјализације здравствених радника и здравствених сарадника на 

Медицинском факултету у Београду, као и процедура признавања специјалистичких 

диплома и диплома ужих специјализација ради запошљавања која се обавља на 

Медицинском факултету Универзитета у Београду. 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ 

 

Члан 2. 

 

Образовање за стицање стручног назива специјалисте за здравствене раднике и 

здравствене сараднике са високом стручном спремом подразумева стицање знања и 

вештина и оспособљавање за обављање високо стручних, специјализованих послова у 

здравственој струци као и примену резултата науке у пракси. 

Трајање специјалитичких студија одређено је прописима из области здравствене 

заштите. 

Члан 3. 

 

На студије за стицање стручног назива специјалисте могу да се упишу: 

здравствени радник и здравствени сарадник, на основу акта о испуњености услова за 

добијање специјализације, издатог од стране надлежног Министарства здравља.  

Специјализације и уже специјализације може да упише здравствени сарадник 

односно здравствени радник који обавља здравствену делатност у приватној здравственој 

установи односно установи која не обавља здравствену делатност као примарну а којем 

упис одобрава Факултет у складу са општим актом Факултета 

Савет Факултета одобрава специјализације и уже специјализације за сарадника и 

наставника Факултета на претклиничким предметима и уже специјализације за сарадника 

и наставника на клиничким предметима у складу са планом стручног усавршавања који 

за запослене на претклиничким предметима доноси Савет Факултета на предлог Катедре, 

односно планом стручног усавршавања који за запослене на клиничким предметима 

доноси директор здравствене установе где обављају здравствену делатност. 

 

Члан 4. 

 

На студије за стицање стручног назива специјалисте, односно специјалисте уже 



специјализације страни држављанин који је завршио факултет здравствене струке, а не 

обавља здравствену делатност као професију у Републици Србији, може се уписати на 

студије здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у 

Београду под условима прецизираним конкурсом, Правилником и осталим општим актима 

Факултета. 

Факултет одобрава страном држављанину из претходног става  упис уколико испуни 

услове у погледу захтева који су прописани за признавање страних високошколских 

исправа (нострификација дипломе) и услове за боравак страних држављана на територији 

Републике Србије. 

Члан 5. 

 

Упис на специјалистичке студије врши се путем јавног конкурса два пута годишње 

(март и септембар). 

Специјалистичке студије почињу даном уписа на Медицински факултет, и то 1. 

априла и 1. октобра текуће године. 

Члан 6. 

 

Конкурс са расписује у средствима јавног информисања и траје 8 дана од дана 

објављивања. 

Конкурсом се прецизирају гране за које се конкурс расписује, број кандидата који 

се прима, услови конкурса, потребна документација, додатни критеријуми за избор 

кандидата, трошкови и сл. 

Медицински факултет на предлог катедри, а на основу расположивих просторних 

капацитета и броја слободних ментора у време расписивања конкурса, одређује гране 

специјализација и број студената за које се расписује конкурс. 

Додатне критеријуме Катедра је обавезна да предложи Већу пре расписивања конкурса за 

упис на одговарајућу грану медицине. 

 

Члан 7. 

 

Катедра која је надлежна за спровођење програма специјализације врши избор 

кандидата за упис на специјализацију. 

Катедра врши избор кандидата на основу: документације кандидата, његове 

средње оцене о завршеном факултету и обавезне процене способности кандидата на 

основу интервјуа и евентуално додатних услова које катедра може утврдити за сваку 

грану специјализације. 

Члан 8. 

 

Кандидати којима је одобрен упис на специјалистичке студије издаје се индекс и 

упут за обављање специјалистичког стажа за одређеног ментора односно установу. 

Уписан специјализант је дужан да започне обављање специјалистичког стажа 

најкасније 30 дана од дана уписа. 

У случају да специјализант није у могућности да оствари сарадњу са ментором у 

наведеном року обавезан је да се обрати Факултету за промену ментора. 

Кандидат којем је одобрена специјализација може се уписати на Медицински 

факултет у Београду у року од 12 месеци од дана добијања одобрења (два уписна рока). 

 

Члан 9. 

 

Специјалистички стаж се обавља по програму одговарајуће гране медицине чији 

саставни део чини попис вештина које специјализант савладава у референтним 

установама и под надзором ментора кога именује Веће за специјалистичку наставу 

Медицинског факултета на предлог одговарајуће Катедре. 

Поред активности из става 1. специјализант је у обавези да најмање половину 



специјалистичког стажа проведе на Медицинском факултету односно наставним базама 

Факултета и да се укључи у свакодневни клинички рад и дежурства према распореду, у 

зависности од врсте специјализације. 

Специјализант који је у радном односу започиње специјалистички стаж у матичној 

установи код именованог ментора. 

Изузетно, специјалистички стаж се може започети и у другој установи уколико 

матична установа нема одређене менторе за потребне вештине специјализације односно 

сама матична установа да сагласност за започињање специјалистичког стажа у другој 

референтној установи.  

Уколико ментор није наставник Факултета, предлог за именовање ментора за 

обављање стажа упућује здравствена установа у којој је потенцијални ментор запослен. 

Уз предлог установе, достављају се и ближи подаци о ментору ( попуњен картон 

ментора) као и предлог за које вештине предвиђене програмом ментор може бити 

именован. 

Предлог за именовање ментора разматра одговарајућа катедра за специјалистичку 

наставу и на основу критеријума за именовање ментора доставља мишљење Већу за 

специјалистичку наставу. 

Критеријуми за именовање ментора из здравствене установе су: просечна оцена са 

студија, оцена са специјалистичког испита, дужина специјалистичког стажа, одговарајућа 

ужа специјализација, магистеријум, докторска дисертација, примаријат и сл. 

Ментор обезбеђује специјализанту да теоријски упозна и практично обавља све 

вештине предвиђене програмом специјалистичког стажа, да специјализанту пружи 

стручну помоћ, прати и надзире његов рад у циљу оспособљавања специјализанта за 

самосталан рад у превенцији, дијагностици, терапији и рехабилитацији. 

У случају да Ментор процени да није у могућности да оствари успешну сарадњу 

са специјализантом, предложиће Факултету, уз писмено образложење, да се 

специјализанту именује нови ментор. 

 

Члан 10. 

 

Установа у којој се обавља специјалистички стаж, поред прописаних услова за 

обављање здравствене делатности, мора да испуњава и следеће услове: 

 Да има најмање двоје специјалиста из одговарјуће специјалности, са пет 

година рада после положеног специјалистичког испита 

 Да има и спроводи план стручног усавршавања 

 Да има стручну библиотеку и да је претплаћена на добијање научних и 

стручних публикација односно часописа 

 Да на једног специјалисту из става 1. тач. 1 овог члана нема више од два 

здравствена радника односно сарадника који се већ налазе на 

специјализацији. 

Катедра која је задужена за спровођење програма специјалистичког стажа, на основу 

увида и процене а ради квалитетнијег обављања специјалистичког стажа и савладавања 

вештина може предложити Већу додатне услове које установе треба да испуњавају да би 

биле референтне за обављање специјалистичког стажа. Катедре дефинишу односно 

предлажу део програма који се може обавити у здравственој установи односно део 

програма који се мора савладати у наставним базама Медицинског факултета. 

Здравствене установе које не спадају у наставне базе Факултета, а које желе да 

буду укључене у обављање специјалистичког стажа за здравственог радника/сарадника на 

специјализацији који су уписани на Медицински факултет, подносе захтев Факултету са 

потребном документацијом ( дозвола за обављање здравствене делатности, регистрација, 

запослени и сл.) да би добиле статус референтне установе Медицинског факултета. 

Предлог да здравствене установе из претходног става буду референтне за 

обављање дела специјалистичког стажа за здравственог радника/сарадника уписане на 

Факултет, утврђује одговарајућа катедра, а одлуку доноси Веће за специјалистичку 

наставу. 



На основу одлуке Већа за специјалистичку наставу Медицински факултет 

потписује споразум о сарадњи са установом. 

 

Члан 11. 

 

Остваривање заједничких планова и програма за специјализације за здравствене 

сараднике у области медицине, регулишу се Споразумом између Медицинског факултета 

као матичног са одговарајућим факултетима за међудисциплинарну област који 

потписују Декани факултета потписника.  

Споразум о сарадњи може бити потписан ако је претходно Веће за 

специјалистичку наставу утврдило да су испуњени услови у погледу референтности 

установе у којој се обавља специјализација и уколико су испуњени критеријуми за 

именовање ментора.   

Члан 12. 

 

У току специјалистичког стажа, Медицински факултет преко својих катедри за 

специјалистичку наставу или катедри за уже научне области (интегрисану наставу) 

организује обавезну двосеместралну теоријску и практичну наставу у трајању од 9 /девет/ 

месеци. 

У оквиру теоријског дела двосеместралне наставе обрађују се одабрана поглавља 

којима се специјализант упознаје са најновијим стручним и научним достигнућима 

одговарајуће гране медицине. Теоријска настава се организује у трајању од најмање два 

часа дневно. 

Специјализант је обавезан да редовно похађа теорисјку наставу и да се укључи у 

свакодневни клинички рад и дежурства према распореду, у зависности од врсте 

специјализације. 

Ангажованост специјализанта не може износити више од 40 радних сати недељно.   

Однос у расподели укупног фонда часова теоријске и практичне наставе је 

најмање две трећине у корист практичне наставе. 

Упис на обавезну двосеместралну наставу врши се по конкурсу, а настава траје од 

01. октобра до 30. јуна текуће школске године. 

 

Члан 13. 

 

У току двосеместралне наставе катедре организују полагање обавезних 

колоквијума за све специјализанте. 

Катедре могу организовати приступни колоквију ( пре почетка наставе). 

Обавезни колоквијуми су саставни део програма специјализација. 

Обавезне колоквијуме катедра може организовати појединачно за сваку област 

или као јединствену целину. 

Колоквијуми се полажу углавном у виду теста, истовремено за све уписане 

специјализанте. 

У случају да се Катедра определи да организује појединачно колоквијуме за сваку 

област као и за сваког специјализанта појединачно, колоквијуми се могу полагати и 

усмено с тим да бар један одговор буде урађен писано (у виду есеја). 

 

Члан 14. 

 

Катедре су обавезне да програм и распоред теоријске и практичне наставе доставе 

пре почетка зимског односно летњег семестра за школску годину у којој се организује 

двосеместрална настава. 

Специјализант је у обавези да редовно похађа теоријска предавања, као и да се 

укључи у свакодневни клинички рад и дежурства према распореду, у зависности од врсте 

специјализације. 

За мањи број уписаних специјализаната на двосеместралну наставу, настава се 



може организовати и у виду консултација и семинара с тим што је катедра обавезна да 

прилагоди програм и распоред теоријске наставе као и практичног рада специјализаната. 

Наставу изводе наставници и сарадници Факултета. 

За наставу могу бити ангажовани пензионисани наставници Факултта и истакнути 

стручњаци за област којом се баве. Ангажовање стручњака ван Факултета може бити 

највише до 10 % од укупног фонда часова. 

Ангажовање предавача ван Факултета одобрава Веће за специјалистичку наставу 

на предлог одговарајуће катедре. Катедра доставља предлог за ангажовање у настави 

Већу за специјалистичку наставу пре почетка школске године. 

Катедре су обавезне да врше евалуацију наставе, обављених колоквијума као и 

положених испита и да их достављају комисији за евалуацију наставе односно Већу за 

специјалистичку наставу. 

Члан 15. 

 

Здравственом раднику/сараднику који је пре уписа на специјализацију провео на 

раду у Референтној здравственој установи време пре одобрења специјализације, може се 

признати део специјалистичког стажа (до 6 месеци) уколико специјализација траје 4 

године и дуже. 

Специјалистички стаж се може признати и здравственом раднику/сараднику који је 

био уписан на специјализацију на другом медицинском факултету или који је био уписан 

на специјализацију из друге гране медицине. 

Захтев за признавање специјалистичког стажа подноси специјализант. Уз захтев 

специјализант је обавезан да приложи доказ о обављеном раду и савладаним вештинама 

пре уписа специјализације. 

Попис вештина оверава ментор и установа у којој је специјализант био у радном 

односу или Факултет на коме је специјализант започео специјализацију. 

Процену савладаних вештина врши Катедра на основу плана и програма 

специјализације и предлаже Већу за специјалистичку наставу доношење одлуке о 

признавању дела специјалистичког стажа. 

Време које је услов за добијање специјализације не може се рачунати у време за 

скраћење специјалистичког стажа. Као доказ специјализант прилаже потврду установе о 

свом запослењу. 

 

ПРИЈАВА И ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА 

 

Члан 16. 

 

По завршеном специјалистичком стажу, савладаним вештинама и положеним 

обавезним колоквијумима, специјализант стиче право да пријави полагање 

специјалистичког испита. 

Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се специјалистички индекс у коме су 

евидентиране све завршене обавезе као и захтев установе у којој је специјализант у 

радном односу уколико је на специјализацију упућен од стране послодавца. 

 

Члан 17. 

 

Испитни рокови за полагање специјалистичких испита су: јануарски ( пријава 

испита је у децембру), априлски (пријава испита је у марту), јунско-јулски (пријава 

испита је у мају) и октобарски ( пријава испита је у септембру) 

Специјалистички испит за одговарајући испитни рок пријављује се од 1. до 10. у 

предходном месецу. 

За пријављене кандидате за одређени испитни рок продекан за специјалистицку 

наставу организује извлачење комисија за полагање специјалистичких испита 

(компјутерско у програму МЕДИС). Извлачење испитних комисија за полагање 

специјалистичких испита врши програм МЕДИС насумичном расподелом свих 



пријављених кандидата по испитним комисијама за полагање специјалистичких испита, 

без могућности изузећа испитних комисија/кандидата или појединачне расподеле 

кандидата по комисијама). 

После одређивања комисије специјализант добија одобрење за полагање 

специјалистичког испита. 

Председнику комисије доставља се писмо у коме су наведени чланови испитне 

комисије, кандидати који полажу испит у том испитном року пред именованом 

комисијом, одобрење за полагање испита за сваког пријављеног кандидата, и записник за 

полагање испита за сваког пријављеног кандидата. 

У писму председнику комисије наведено је трајање испитног рока у коме се 

испити могу полагати. 

Испити се не могу полагати пре и након истека испитног рока. 

 

Члан 18. 

 

Кандидат који не приступи полагању специјалистичког испита у року за који је 

испит пријавио, пријављује полагање специјалистичког испита у новом испитном року и 

одређује му се поново комисија пред којом ће полагати специјалистички испит у новом 

испитном року. 

Кандидат који не приступи полагању специјалистичког испита поново уплаћује 

трошкове полагања испита у износу од 60% од утврђене цене испита. 

Изузетно, у случају да кандидат из објективних разлога није приступио полагању 

испита (болест, радне обавезе и сл.) по одобрењу Продекана биће ослобођен додатног – 

поновног плаћања трошкова. 

Члан 19. 

 

Специјалистички испит полаже се пред специјалистичком испитном комисијом, 

именованом од стране Наставно-научног већа Медицинског факултета. 

Предлог за састав комисије за полагање специјалистичког испита доставља 

одговарајућа катедра Већу за специјалистичку наставу. 

Чланови испитне комисију су наставници који су у радном односу на Факултету. 

Пензионисани наставник не може бити члан испитне комисије. 

Специјалистичка комисија се састоји од најмање три члана и одговарајућег броја 

заменика. Заменици у специјалистичким испитним комисијама по  правилу  су 

исте специјалности као чланови. 

Специјалистички испит се може обавити само пред комисијом у пуном саставу. 

Специјалистички испит се полаже у установи у којој је председник 

специјалистичке испитне комисије. 

Председник специјалистичке испитне комисије је одговоран за одржавање 

специјалистичког испита у оквирима прописаних рокова, обезбеђивање вођења  

записника на испиту и за регуларност рада специјалистичке комисије. 

Документација пријављених кандидата који нису приступили полагању испита у 

пријављеном испитном року председник комисије враћа Факултету . 

 

Члан 20. 

 

Специјалистички испит састоји се из три дела: теста, практичног дела и усменог 

испита. 

Тест се полаже између 20. и 25. у месецу у коме је испит пријављен. 

Тест полажу истовремено сви специјализанти који су пријавили испит за тај 

испитни рок за одређену грану специјализације. 

Тест садржи најмање 15, а највише 20 питања из области здравствене заштите у 

оквиру те специјализације. 

У тесту морају бити заступљене све гране медицине, односно области здравствене 

заштите у оквиру те специјализације. 



Специјализант мора тачно одговорити на најмање 60% питања у тесту да би био 

оцењен позитивно. 

Положени тест је услов наставка специјалистичког испита. 

Специјализант који је положио тест, а из објективних разлога није наставио 

полагање испита у том испитном року, положени тест му се признаје у првом наредном 

року, након којег се више не признаје. 

Практични део испита специјализант полаже на дан полагања усменог испита, 

однонсо дан полагања практичног дела одређује испитна комисија у договору са 

кандидатом. 

За гране: социјална медицина, епидемиологија, хигијена, медицина рада, клиничка 

биохемија, медицина спрота, лабораторијска медицина, медицинска статистика, услов за 

полагање испита је и урађен специјалистички рад. Специјалистички рад специјализант 

предаје комисији најмање 7 дана пре полагања специјалистичког испита. 

По завршеном специјалистичком испиту испитна комисија оцењује здравственог 

радника, односно здравственог сарадника оценом "одличан", "врло добар", "добар" или 

"није положио" односно константује  да кандидат није изашао. 

Сви подаци о обављеном специјалистичком испиту уносе се у записник и испитну 

књигу. 

После  завршеног  специјалистичког испита документација пријављених кандидата се 

враћа Факултету. 

Члан 21. 

 

Здравствени радник односно здравствени сарадник који не положи 

специјалистички испит, може тај испит полагати у роковима који не могу бити краћи од 

шест месеци. 

Члан 22. 

 

После положеног специјалистичког испита Медицински факултет издаје Диплому 

о стеченом стручном називу специјалисте одговарајуће гране медицине на Законом 

прописаном обрасцу, који потписују Председник специјалистичке испитне комисије и 

Декан Медицинског факултета и оверава се сувим жигом Факултета. 

 

ПРЕКИД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА – НАСТАВАК СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ 

СТАЖА 

Члан 23. 

 

Специјалистички стаж обавља се у континуитету у укупном трајању 

специјализације. 

У току специјализације специјализант има право да користи годишње одморе. 

Коришћење годишњих одмора у индексу специјализанта евидентира установа у којој је 

запослен. 

У случају да специјализант направи прекид обављања специјалистичког стажа 

(боловања дужа од 6 месеци, трудничког боловања, породиљксог одсуства, болести или 

одласка у иностранство) подноси захтев Факултету да му се одобри прекид обављања 

специјализације односно мировање специјалзације. 

Специјализант уз захтев прилаже доказе о разлозима прекида специјализације као 

и доказ да је прекид одобрен и од установе у којој је запослен. 

Одговарајућа катедра процењује, зависно од дужине прекида специјалистичког 

стажа као и од измене програма, колико специјализант мора да проведе односно колико 

програма мора да доради. 

У случајевима када специјализант не приступи полагању испита у законском року 

од савладаног програма специјализације (6 месеци) подноси захтев да му се одобри нови 

рок за полагање специјалистичког испита. 

Одговарајућа катедра разматра захтев кандидата и процењује да ли и колико 

(услед измене програма) специјализант мора да обнови знања стечена у току обављања 



специјалистичког стажа. Уколико је специјализант направио прекид дужи од три године 

обавезан је да одслуша двосеместралну наставу и положи прописане колоквијуме. 

 

 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 24. 

 

На студије за стицање стручног назива специјалисте уже специјализације може да 

се упише лице које је завршило Медицински факултет, има положен специјалистички 

испит из одговарајуће гране специјализације и има одобрење о  уписи уже 

специјализације надлежног Министарства за здравље, односно Факултета. 

Студије за стицање стручног назива специјалисте уже специјализације трају у 

складу са прописима из области здравствене заштите. 

 

Члан 25. 

 

Медицински факултет у целости организује теоријску и практичну наставу за 

стицање стручног назива специјалисте уже специјализације за гране које су утврђене 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника Републике Србије. 

 

Члан 26. 

 

На студијама за стицање стручног назива специјалисте уже специјализације стичу 

се и савлађују знања и вештине за уже специјализоване послове у струци, где ниво 

вештине и знања мора да представља надградњу у односу на основну специјализацију, 

која је основ за савладавање одређеног програма уже специјализације. 

Савладавање знања и вештина из ст. 1 овог члана подразумева да здравствени 

радник/сарадник уписан на ужу специјализацију проводи пуно радно време за све време 

трајања уже специјализације на Медицинском факултету и наставним базама факултета. 

 

Члан 27. 

 

Ужа специјализација уписује се на основу Конкурса једном годишње који 

расписује Медицински факултет на основу предлога Катедри. 

Конкурс садржи гране за које се конкурс расписује, број кандидата који се прима, 

услове уписа, потребну документацију, трошкове уже специјализације и евентуално 

додатне критеријуме.  

Одговарајућа катедра врши избор кандидата на основу документације кандидата 

као и на основу процене путем интервјуа са кандидатима. 

 

Члан 28. 

 

Поред практичног рада – савладавања вештина Факултет организује и теорисјку 

наставу за здравственог радника/сарадника на ужој специјализацији. 

Настава се организује у току два семестра ( зимског и летњег) 

 

Члан 29. 

 

У једном семестру се изводи настава у трајању од најмање 15 седмица, а фонд 

наставе је 30 часова седмично. 

Однос теоријске и практичне наставе је две трећине у корист практичне наставе, с 

тим да програм образовања теоријске наставе обухвата најмање две трећине уже 

стручних садржаја. 

Катедре су обавезне да програм и распоред теоријске и практичне наставе доставе 



пре почетка зимског односно летњег семестра за школску годину у којој се организује 

настава. 

За мањи број уписаних здравствених радника/сарадника на наставу уже 

специјализације, настава се може организовати и у виду консултација и семинара с тим 

што је катедра обавезна да прилагоди програм и распоред теоријске наставе и да направи 

програм практичног рада за сваког уписаног здравственог радника/сарадника. 

Наставу изводе наставници и сарадници Факултета, 

За наставу могу бити ангажовани пензионисани наставници Факултта и истакнути 

стручњаци за област којом се баве. Ангажовање стручњака ван Факултета може бити 

највише до 10 % од укупног фонда часова. 

Ангажовање предавача ван Факултета одобрава Веће за специјалистичку наставу 

на предлог одговарајуће катедре. Катедра доставља предлог за ангажовање у настави 

Већу за специјалистичку наставу пре почетка школске године. 

Катедре су обавезне да врше евалуацију наставе, обављених колоквијума као и 

положених испита и да их достављају комисији за евалуацију наставе односно Већу за 

специјалистичку наставу. 

Члан 30. 

 

У првом семестру уже специјализације слушају се општестручни и уже стручни 

предмети. 

У другом слушају се уже стручни предмети. 

Студент полаже испите из општестручних предмета после завршеног првог 

семестра пред предметним наставником.  

Успех показан на испиту изражава се оценом од 5-10.  

Студенту који је положио испит оцена се уписује у индекс, пријаву и записник , 

док се оцена „5“ не уноси у индекс, већ се само евидентира у записнику 

Испит из уже стручних предмета – усмени испит студент је дужан да положи у 

току 6 месеци од одслушане наставе. 

 

Члан 31.  

 

Након савладаног програма уже специјализације ( положених општестручних 

испита, савладаних вештина, одслушане теоријске наставе и одобрене теме за израду  

рада уже специјализације) здравствени радник/сарадник на ужој специјализацији стиче 

право да полаже усмени испит. 

Испит из уже специјализације – усмени испит полаже се пред комисијом. 

Комисију за полагање усменог испита уже специјализације чине наставници који 

су запослени на Факултету и који имају звање уже специјализације. Комисију именује 

Веће за специјалистичку наставу на предлог одговарајуће Катедре. 

Комисију за полагање усменог испита чини 3-5 чланова и потребног броја 

заменика. Ментор је обавезан члан комисије и не може да буде њен председник. 

Испит из уже специјализације састоји се из: теста, практичног и усменог дела. 

Практични део испита полаже се на дан полагања усменог испита. 

После положеног практичног испита кандидат приступа полагању усменог испита 

пред комисијом. 

Успех показан на испиту изражава се оценом од 5-10.  

Студенту који је положио испит оцена се уписује у индекс, пријаву и записник , 

док се оцена „5“ не уноси у индекс, већ се само евидентира у записнику 

 

Члан 32. 

 

Испитни рокови за полагање усменог испита уже специјализације су: јануарски, 

априлски, јунско-јулски, септембарски, октобарски, децембарски. 
Испити се пријављују: за јануарски испитни рок, пријава се подноси у задњој 

недељи децембра а за остале испитне рокове пријава се подноси првих пет радних дана у 



месецу за који се испит пријављује. 

За пријаву испита подноси се индекс и испитна пријава. 

 

Члан 33. 

 

Здравствени радник/сарадник на ужој специјализацији који није положио усмени 

испит може да приступи полагању испита у роковима који не могу бити краћи од 6 

месеци. 

Члан 34. 

 

Стручни назив специјалисте уже специјализације стиче се јавном одбраном рада 

уже специјализације. 

Пријава (упитник) за одобравање теме за израду рада уже  специјализације 

студент подноси Већу специјалистичку наставу током другог семестра. 

Упитник за пријаву теме и ментора потписују ментор и шеф одговарајуће катедре. 

Комисија за уже специјализације разматра предлог теме односно упитник за 

пријаву теме рада уже специјализације и утврђује испуњеност услова да се студенту 

одобри израда рада уже специјалности са предложеном темом. 

Комисија за уже специјализације може вратити упитник студенту и ментору на 

допуну, дораду односно корекцију. 

Студент и ментор су обавезни да поступе по сугестијама комисије и кориговани 

упитник поново се доставља комисији на разматрање. 

Комисија за уже специјализације предлаже Већу за специјалистичку наставу да се 

студенту одобри израда рада уже специјалности са предложеном темом и да му се 

именује ментор. 

Ментор за израду рада уже специјализације може бити наставник у радном односу 

на Факултету по правилу са одговарајућом ужом специјализацијом. 

Изузетно, за дефицитарне гране уже специјализације за које Факултет није у 

могућности да обезбеди за ментора наставника, на предлог одговарајуће катедре, за 

ментора може бити именован истакнути стручњак (са научним звањем , примаријус, 

доктор наука ) са звањем уже специјализације. 

Именовани ментор, коме је у међувремену престао радни однос због одласка у 

пензију, може завршити преузете обавезе у наредне три школске године од одласка у 

пензију. 

Члан 35. 

 

Уколико студент и именовани ментор у току рада нису у могућности да остваре 

међусобну сарадњу, на тражење студента или ментора, могуће је уз мишљење 

одговарајуће катедре одредити студенту новог ментора. 

У случају промене ментора студент може наставити да ради одобрену тему само 

уз сагласнот предходног ментора. 

У случају да предходни ментор није сагласан да кандидат настави израду  

одобрене теме студент пријављује нову тему са новим ментором. 

У случајевима да ментор није у могућности (дуже одсуство, болест и сл.) да 

настави сарадњу са кандидатом Веће може уз сагласност Катедре да одреди новог 

ментора. 

Члан 36. 

 
Студент предаје завршни рад уже специјализације на оцену по положеном испиту 

из уже специјализације, а најкасније дванаест месеци од одслушане наставе. 

Студент предаје неукоричени завршени рад на оцену у потребном броју 

примерака. Уз примерке радова предаје се, индекс и предлог за састав комисије за оцену 

рада који даје ментор. 

Предлог мора бити потписан од ментора и шефа одговарајуће катедре. 



Завршени рад и предлог за састав комисије за оцену рада разматра комисија за уже 

специјализације. Комисија за уже специјализације може прихватити предлог ментора 

и/или зависно од теме изменити предложени састав комисије. 

Комисју за оцену рада именује Веће за специјалистичку наставу. Ментор је члан 

комисије али не може бити председник. 

Техничка обрада рада уже специјализације мора бити урађена према техничком 

упутству (Прилог 1) који је саставни део овог Правилника. 

 

Члан 37. 

 

Комисија за оцену рада доставља извештај о оцени рада Већу за 

специјалистичку наставу. Уз потизиван извештај комисије, студент предаје и укоричене 

примерке радова. 

Веће за специјалистичку наставу усваја извештај комисије о оцени завршеног 

рада,одобрава јавну одбрану и одређује студенту комисију за јавну одбрану. 

Студент у договору са комисијом заказује јавну одбрану. 

Ако је комисија за оцену завршеног рада имала примедбе на завршени рад, 

студент је дужан да изврши корекције или допуне и да рад у новом облику достави 

комисији на оцену. 

Члан 38. 

 

После завршене одбране рада уже специјализације комисија утврђује оцену о 

одбрани рада. 

Оцена одбране рада је да је кандидат «одбранио рад уже специјализације» или 

«није одбранио рад уже специјализације» 

О току и оцени одбране, комисија сачињава записник који потписују сви чланови 

комисије. 

Члан 39. 

 

Ако студент у предвиђеном року не преда рад на оцену, Веће за 

специјалистичку наставу може уз мишљење ментора да предложи и одобри студенту  

нови рок за одбрану рада. 

Ако студент у утвђеном року не положи испит или не одбрани рад уже 

специјализације може да обнови захтев Већу да му се одобри још један рок за поновно 

полагање испита, односно одбрану рада уже специјалности. Рок у коме је студент у 

обавези да положи испит/одбрани рад не може бити дужи од шест месеци. 

Уз обновљени захтев студент је обавезан да приложи и мишљење свог ментора. 

Одбрана рада уже специјалности студенту се одобрава под условом да поново 

уради или допуни свој рад у мери која може да буде неопходна основа за његову успешну 

одбрану. 

Члан 40. 

 

            У  случају  да  здравствени радник/сарадник на  ужој  специјализацији из 

оправданих разлога (болест,усавршавање у иностранству, трудноћа, породиљско 

одсуство) направи дужи прекид у полагању испита односно изради рада, одговарајућа 

катедра може тражити да студент обнови своја теоријска и практична знања да би 

приступио полагању усменог испита односно поново пријави тему за израду рада у 

сарадњи са ментором. 

Веће за специјалистичку наставу одобрава студенту нови рок за завршавање уже 

специјализације након испуњених услова.  

 

Члан 41. 

 

Студент који је успешно одбранио рад уже специјалности стиче назив 

специјалисте за одговарајућу ужу специјализацију, о чему се издаје диплома на 



прописаном обрасцу. 

Диплому потписује Декан Факултета и председник комисије, а уверење продекан 

задужен за последипломску наставу. 

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 42. 

 

Страни држављанин подноси документацију за одобравање уписа на 

специјализације односно уже специјализације и то: 

  доказ да су на специјализацију односно ужу специјализацију упућени у Републику 

Србији, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства 

здравља земље која их упућује на специјализациј и/или гаранцијом амбасаде  
  фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету  
  фотокопију оригиналне дипломе о положеном специјалистичком испиту  
  потврду о регулисаном стручном-државном испиту  
  решење о верификацији дипломе  
  оверену фотокопију извода из матичне књиге држављана 

 
Веће за специјалистичку наставу, на предлог комисије за упис, доноси одлуку о 

одобравању уписа на специјализацију односно ужу специјализацију. 
 

За упис, поред докумената који се траже конкурсом за упис домаћих држављана, 

страни држављани достављају и: 

-Решење о признавању високошколске исправе издату од стране Универзитета (уколико 

је факултет завршен ван Републике Србије) 

-Копију пријаве стана односно доказ о регулисаном боравку у Републици Србији, 

-Фотокопију путне исправе 

-Потврду да је похађао или трнутно похађа курс српског језика. 

 

Члан 43. 

 

Страни држављани уписани на Медицински факултет у Београду обављају 

специјалистички стаж односно ужу специјализацију под истим условима и на исти начин 

као и домаћи држављани. 

Члан 44. 

 

Страни држављани трошкове студија специјализације и уже специјализације 

уплаћују по ценовнику Медицинског факултета који је утврђен за стране држављане. 

Трошкови који су изражени у еурима уплаћују се  у динарској противвредности  

по средњем курсу на дан уплате на текући рачун Медицинског факултета. 

Трошкови уписа, године студија, испита уплаћују се унапред. 

 

ПРИЗНАВАЊЕ - ВЕРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ ВАН РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Члан 45. 

 

Поступак признавања (нострификације) специјалистичких диплома и диплома ужих 

специјализација  ради запошљавања  обавља се на Факултету . 

Поступак признавања диплома спроводи се на Факултету само за гране 

специјализација и ужих специјализација које су наведене у Правилнику о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника Републике Србије, а које организује Медицински факултет. 

Процедура признавања диплома ради запослења обавља се на Факултету а решење 



доноси Наставно научно веће факултета. 

 

ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАВАЊА ДИПЛОМА 

 

Члан 46. 

 

За нострификацију специјалистичке дипломе стечене у иностранству,уз захтев за 

нострификацију подноси се и: биографија,три примерка оверене фотокопије дипломе о 

завршеном Медицинском факултету (уколико је Медицински факултет завршен у 

иностранству – три примерка оверених фотокопија решења о нострификацији)три 

оверене фотокопије уверења о положеном стручном испиту У Републици 

Србији,оригинал плана и програма специјалистичких студија + три оверена 

превода,оригинал дипломе о стеченом звању специјалисте и три оверена превода од 

стране овлашћеног судског тумача, три оверене фотокопије доказа о потпуно завршеном 

специјалистичком стажу и три оверена превода од стране овлашћеног судског тумача, 

потврда о акредитацији установе за спровођење програма специјализације односно уже 

специјализације као и три оверена превода, доказ о држављанствупотврда о уплати 

накнаде за трошкове поступка. 

За нострификацију дипломе уже специјализације стечене у иностранству подноси 

се уз захтев за нострификацију подноси се и : 

 биографија, три примерка оверене фотокопије дипломе о положеном 

специјалистичком испиту (уколико је специјализација завршена у иностранству – 

три примерка оверених фотокопија решења о нострификацији) оригинал плана и 

програма студија + три оверена превода,оригинал Дипломе о стеченом звању, и 

три оверена превода од стране овлашћеног судског тумача, потврда о 

акредитацији установе за спровођење програма специјализације односно уже 

специјализације као и три оверена превода“.,доказ о држављанству , примерак 

оригиналног одбранњеног рада као и примерак преведеног рада уже 

специјализације, потврда о уплати накнаде за трошкове поступка. 

 

Оригинал дипломе која је стечена у иностранству мора бити оверен печатом 

АПОСТИЛ у држави у којој је стечена та високошколска исправа. 

Изузетно, овера оригинала дипломе печатом АПОСТИЛ није потребна уколико је 

диплома стечена у државама са којима Република Србија има закључене билетералне 

уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа. 

 

За високошколске исправе стечене у Републици Српској није потребно вршити 

поступак признавања на основу билетералног Споразума о узајамном признавању 

докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената између 

Републике Србије и Републике Српске из 2005. године. 

 

 Образац молбе за нострификацију дипломе је саставни део овог Правилника 

(Прилог 2) 

Члан 47. 

 

Поред документације наведене у чл. 46 даје се и писмена изјава о сагласности да 

се може извршити провера стечене дипломе. 

Након примљеног захтева и документације за нострификацију дипломе прибавља 

се доказ о акредитацији установа на којој је диплома стечена као и потврда установе да је 

диплома за коју се тражи признавање веродостојна. 

Образац сагласности коју је кандидат у обавези да потпише, а у сврху провере 

документације предате за нострификацију, саставни је део овог Правилника (Прилог 3). 

Доказе о акредитацији установе у којој је страна јавна исправа стечена  прибавља 

кандидат. 

Доказ о валидности - исправности дипломе Медицински факултет прибавља 



директно од установе која је издала диплому, а  случају да не добије одговор у разумном 

року, Медицински факултет ће се обратити ENIC/NARIC центру односно Агенције за 

квалификације Републике Србије. 

Члан 48. 

 

Одговарајућа катедра разматра достављену документацију и на основу плана и 

програма специјализације односно уже специјализације као и на основу обавезног 

интервјуа са кандидатом, доставља предлог за нострификацију дипломе Већу за 

специјалистичку наставу. 

Уколико нема битне разлике у дужини обављеног стажа, садржаја програма 

односно савладаних вештина катедра предлаже Већу да се диплома нострификује. 

Веће за специјалистичку наставу утврђује предлог за Наставно научно веће 

Факултета које доноси одлуку о нострификацији. 

 

Члан 49. 

 

Уколико катедра сматра да постоје битне разлике у програму специјализације 

односно уже специјализације, може захтев за нострификацију одбити или предложити да 

се одређени део стажа доради да би диплома била призната, 

 

Катедра може у поступку признавања дипломе утврдити да нема услова за 

признавање дипломе већ да предложи да се кандидату призна одређени део стажа уз 

полагање специјалистичког испита односно за ужу специјализацију признати обављен стаж 

а условити полагањем усменог испита и/или израде и одбране рада уже специјализације. 

 

  Кандидат, поред  основних трошкова нострификације диплома, сноси и све додатне 

трошкове који се обрачунавају према ценовнику Медицинског факултета (полагање 

специјалистичких испита из свих области медицине; година специјализације, 

двосеместрална настава, обављање одређених вештина специјализације садржаних у плану 

и програму здравствене специјализације, и др.).  

 

Члан 50. 

 

Одговарајућа катедра је у обавези да свој образложени предлог за признавање 

дипломе стечене у иностранству достави Већу за специјалистичку наставу у року од 45 

дана од добијеног захтева. 

Време зимског и летњег распуста не рачуна се у рок у коме је катедра обавезна да 

достави одговор за признавње дипломе. 

 

Члан 51. 

 

Све своје предлоге Катедра доставља Већу за специјалистичку наставу на 

разматрање и одлучивање.  

Уколико је одлука Већа за специјалистичку наставу позитивна и безусловна за 

кандидата процедура нострификације се наставља пред Наставно научним већем 

Факултета, док  у осталим случајевима Веће за специјалистичку наставу доставља своју 

одлуку кандидату на коју он има право жалбе у року од 15 дана од добијања одлуке. 

 Жалба кандидата са пратећом документацијом доставља се Катедри на изјашњење. 

 Одлука Наставно-научног већа по изјављеној жалби је коначна. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

 

Лица уписана на специјализације односно уже специјализације до дана ступања на 



снагу овог Правилника завршавају своје образовање на начин, по програму и дужини 

трајања према одредбама овог Правилника, сем у случају када је Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника Републике Србије другачије дефинисано. 

 

Члан 53. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета, као и на интернет страници Факултета http://med.bg.ac.rs/. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе Правилника о 

спровођењу студија здравствених специјализаија на Медицинском факултету у Београду 

од 04.07.2014. године. 

 

     НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

    МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

ДЕКАН 

      Проф. др Лазар Давидовић  


