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На основу чл.118. Статута Медицинског факултета у Београду, на предлог  колегијума 

декана, Наставно-научно веће је на седници одржаној 10.10.2016.године једногласно донело 

 

 

Правилник  

о измени и допуни  

Правилника о организацији и извођењу интегрисаних академских студија  

за стицање звања „доктор медицине“ 
усвојеног на седници Наставно научног већа 31.10.2008. год. 

 

 

 

Члан 1. 

У чл. 26. мења се став  (4)  и гласи: 

 „ (4) Студент није положио колоквијум уколико има 50% и мање тачних одговора.“ 

 

Иза става (4) додаје се нови став (5) који гласи: 

 „ (5) Број поена које студент добија на појединим колоквијумима који се полаже у виду теста за 

студента који има 51% и више тачних одговора се одређује тако што се број тачних одговора 

множи коефицијентом који представља количник максималног броја бодова и укупног  броја 

питања на свим колоквијумима који се из предмета полажу у виду теста у току једне школске 

године.“ 

Став (5) постаје став (6) 

 

Члан 2. 

Мења се чл. 27. став (1)  и гласи: 

„ (1) Поновни колоквијум се  организује у року који не м оже бити дужи од 10 радних дана од 

одржавања првог колоквијума“ 

Иза става (3) додаје се нови став (4) која гласи: 

 „ (4) Поновни колоквијум носи 20% мање поена.“ 

 

 

 

Члан 3. 

У чл. 28. се брише се став  (1) 



 

Члан 4. 

Мења се чл. 29. став (1)  и гласи: 

„ (1) Поени са колоквијума који су положени у току наставе важе две школске године: у току 

школске године када су положени и наредне.“ 

 

Члан 5. 

У чл. 41.  иза става (3)  додаје се став (4)  који гласи: 

„ (4) Студент полаже тестове ретенције знања након уписане четврте и након оверене шесте 

године, што је услов за оверу четврте године односно издавање уверења о дипломирању. Тест 

ретенције знања је анониман и омогућава студенту да провери стечено знање, а катедри да 

провери успешност трансфера знања.“ 

 

Члан 6. 

 

Овај Правилник се примењује  почев од школске 2016/2017 године осим одредби чл.2. став један 

које се  примењују од школске 2017/2018 године. 

 

Члан 7. 

 

Овај Правилник  објавити  на огласној табли и интернет страници Факултета. 

 

Доставити: 

- Наставном већу 

- архиви Наставно – научног  већа 
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НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

 ДЕКАН 

  Проф.др Небојша Лалић 

 

 


