
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

Бр: 11/IX-4/1 

Дана: 28.09.2022. 

 

На основу члана 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, 77/2022), Наставно научно веће на својој седници од 28.09.2022. доноси  

 

 

П Р А В И Л Н И К  

 

o изменама и допунама Правилника  о 

спровођењу студија здравствених специјализација и ужих специјализација на 

Медицинском факултету у Београду 

 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником врше се измене и допуне Правилника о спровођењу студија 

здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у 

Београду 11/VI-4/2 од 31.05.2022. године. 

 

Члан 2. 

У члану 6. став 3. Правилника о спровођењу судија здравствених специјализација 

и ужих здравствених специјализацију у Београду реч: „ментора“ замењује се речима: 

„специјалистичких ментора/супервизора“.  

 

Члан 3. 

У члану 8. ставовима 1. и 3. реч: „ментора“ замењује се речима: 

„специјалистичких ментора/супервизора“. 

 

 

Члан 4. 

У члану 9. ставовима 1,3,4,5,7,8 и 9. Правилника: реч: „ментора“ замењује се 

речима: „специјалистичких ментора/супервизора“. 

 У ставу 9. после тачке додаје се реченица која гласи: „Специјалистички 

ментор/супервизор може водити број специјализаната над којима може имати адекватан 

надзор и обављати садржаје прописане програмом специјализације и пратити њихов 

напредак.“ 

 

 

Члан 5. 

После члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи:  

„Члан 9а. 

Ментор је у радном односу на  факултету.  



Ментора као и специјалистичког ментора/супервизора одређује Факултет писаном 

одлуком. Факултет може специјализанту променити ментора и одредити другог ментора. 

У случају када се уводи нова специјализација, ментор може бити доктор медицине 

специјалиста сродне специјализације за коју се спроводи програм специјалистичког 

усавршавања са најмање пет година специјалистичког стажа. 

За новоуведене специјализације ментор може бити специјалиста те новоуведене 

специјализације и без пет година специјалистичког стажа. 

Ментор може истовремено водити највише пет специјализаната.“  

 

 

Члан 6. 

У члану 10. став 1. испред речи установа додаје се реч „Здравствена“, а после речи 

установа додају се речи „и приватна пракса односно Агенција за лекове и медицинска 

средства у којима“.  

У ставу 1. после тачке 1 додају се тачке  2, 3,4,5 и 6 које гласе: „ 

  да има организациону јединицу одговарајуће специјалности и у редовном 

раду обавља већину процедура које су предвиђене прописаним програмом 

специјализације 

 да има на лечењу број пацијената који је довољан за потребан број 

практичних процедура који је прописан програмом специјализације, као и 

да обавља довољан број практичних процедура потребних за усавршавање 

 да има на располагању стручњаке других струка и других специјалности 

ради стицања компетенција тимског рада у нези пацијената 

 да има медицинско-техничке уређаје за спровођење лечења пацијената 

предвиђених програмом специјализације 

 да има организоване активности на подручју праћења квалитета 

здравствене заштите“. 

  

У члану 10. став 1. досадашње тачка  2,3,4 постају тачке 7,8 и 9.    

У члану 10. став 1. тачка 3 која постаје тачка 8 после речи часописа додају се речи: 

„односно у електронској форми“.  

У члану 10. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: „Здравствена установа 

која испуњава услове прописане Правилником доставља факултету елаборат и доказе о 

испуњавању услова које Факултет разматра. Факултет са здравственом установом склапа 

споразум за спровођење одређеног дела специјализације, уколико постоји потреба 

Факултета и ако здравствена установа испуњава услове за обављање здравствене 

делатности и услове прописане Правилником и програмом специјализације.“  

 

У члану 10. досадашњи ставови  2, 3,4 и 5 постају ставови 3,4,5 и 6. 

  

Члан 7. 

У члану 11. ставу 2. Правилника реч: „ментора“ замењује се речима: 

„специјалистичких ментора/супервизора“. 

 

Члан 8. 

У члану 17. после става 6. додаје се став 7. који гласи: „Ментор не може бити 

председник, односно члан испитне комисије специјализанту којем је ментор“.  

У досадашњем ставу 7. који постаје став 8. тачка на крају се замењује зарезом и 



додају речи: „изузев у случају да на Факултету нема другог наставника који би могао да 

буде председник, односно члан комисије уз одобрење продекана за специјалистичку 

наставу.“  

 

Члан 9. 

У члану 19. став 3. тачка на крају се брише и додају се речи: „укључујући и 

специјалистичке менторе/супервизоре који су запослени на Факултету.“ 

У ставу 5. реч: „ одговарајућег“  замењује се речју: „истог”. 

Члан 10. 

У члану 19. став 3. тачка на крају се брише и додају се речи: „укључујући и 

специјалистичке менторе/супервизоре који су запослени на Факултету.“ 

 

Члан 11. 

У члану 31. став 4. реченица: „Ментор је обавезан члан комисије и не може да 

буде њен председник.“ се замењује: „Ментор не може бити председник, односно члан 

испитне комисије специјализанту којем је ментор.“ 

 

Члан 12. 

У члану 36. став 5. брише се реченица: “Ментор је члан комисије али не може бити 

председник.“  

Члан 13. 

У члану 47. став 5. зарез после речи: „издала дипшлому“ се замењује тачком а речи 

иза тачке се бришу.  

Члан 14. 

Члан 52. мења се и гласи:    

„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 Правилника бр. 11/VI-4/2од 31.05.2022. године.  

Здравствени радници и сарадници уписани на специјализације, односно уже 

специјализације од октобарског рока школске 2022/2023. године започињу обављање 

специјалистичног стажа према одредбама овог Правилника.“ 

 

 

Члан 15. 

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/. 

 

 

 

             ДЕКАН 

    МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

      Проф. др Лазар Давидовић  

 


