
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
ВЕЋЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ  НАСТАВУ 

04 БР. 40/17 

26.03.2021   . године 
Б Е О Г Р А Д 

 

 Поштоване колегинице и колеге најлепше вас молим да погледате материјал за 17 

седницу Већа за специјалистичку наставу Медицинског факултета у Београду  и да нам до 

30.03.2021. до 13 часова одговорите да ли сте сагласни са предлозима који се налази у 

материјалу за седницу  

Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 

1.Усвајање Записника 16 седнице Већа одржане 29.01.2021. године . 
 

2. Предлози Комисија Већа:   

          - за специјалистичке академске студије 

             - за специјалистичке струковне студије 

             - за уже специјализације  

                     - за издавачку делатност  

            - за мастер студије             

-предлози катедри за именовање комисија за   полагање    

специјалистичких испита 

Предлози катедри за именовање комисија за полагање 

усмених испита ужих специјализација.  
 

3. Извештаји Комисија за оцену завршних радова специјалистичких академских 

студија, за:. Др Ана Самарџић. 

4. Извештаји Комисија за оцену завршених радова ужих специјализација, за: др Дејан 

Николић, др Никола Слијепчевић, др Александар Кујовић, др Биљана Баковић, др 

Никола Лаловић, др Никола Панић, др Снежана Јовановић Срзентић,др Маја 

Миловановић, др Јелена Ђорђевић, др Татјана Бодрожа, др Ивана Јовановић, др Софија 

Лугоња, др Владимир Николић, др Никола Мирковић, др Јелена Димитријевић и др 

Марија Томић. 

5.Предлози катедри за признавање  дела специјалистичког стажа. 

6. Предлози за 

 - ангажовање у настави предавача ван Факултета за шк. 2020/2021. 

- предлози за измену руководиоца предмета у оквиру Специјалистичких академских 

студија-медицинске науке. 

7 Доношење одлуке о расписивању Конкурса за упис на специјализације у априлском 

уписном року 2020/2021. 

- Доношење одлуке о одобравању уписа на специјализације за лекаре запослене у 

приватним здравственим установама као и лекаре који не обављају здравствену 

делатност у Републици Србији (страни држављани) 

8. Предлог измене и допуне Правилника о спровођењу студија здравствених 

специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Београду 

који се  односе на признавање специјалистичких диплома и диплома ужих 

специјализација стечених у иностранству. 

 
 



 

 

П Р О Д Е К А Н   
        МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
             Проф. др Александар Стефановић,с.р. 


