
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕКАН 

На основу члана 109. тачка 22. Статута Медицинског факултета а у складу са чл. 39. тачка 6. 7. 8. 

Статута Факултета и Одлуком  Наставно научног већа бр. 18/XII-2/4 од 15.6.2017. године и мишљења 

Наставног већа 6190/13 од 20.9.2021 године, решавајући по молбама студената са других медицинских 

факултета, Декан Факултета донео је следећу : 

 

ОДЛУКУ 

 

I 

Одобрава се  упис на Медицински факултет  Универзитета у Београду студентима Медицинског факултета 

Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици и признају положени испити и остварени 

ЕСПБ бодови и то: 

 

Упис у другу годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине следећем кандидату: 

 

Марковић Василију, број захтева 5982/1 од 9.9.2021.године 

 

Упис у трећу годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине следећем кандидату: 

 

                 Рајевац Марку, број захтева 5747/1 од 2.9.2021.године 

 

Упис у трећу годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине под условом да 

положи све испите из друге године и оствари  120 ЕСПБ до 1.10.2021. год следећем кандидату: 

 

Мирошњиков Максиму, број захтева 6101/1 од 13.9.2021.г 

            

Упис у четрвту годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине  

              Мартиновић Милени, број захтева 5833/1 од 6.9.2021.год 

II 

Одобрава се  упис на Медицински факултет  Универзитета у Београду студенту Медицинског факултета  у 

Фочи  и признају положени испити и остварени ЕСПБ бодови и то: 

Упис у трећу годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине: 

          Благојевић Марији , број захтева 6055/1 од 13.9.2021.г-држављанин БИХ и РС 

III 

Одобрава се  упис на Медицински факултет  Универзитета у Београду студентима Медицинског факултета  у 

Новом Саду и признају положени испити и остварени ЕСПБ бодови и то: 



Упис у другу годину под условом да оствари 60 ЕСПБ до 1.10.2021.г 

   Божанић Мили, број захтева 6181/1 од 14.9.2021. 

Упис у трећу годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине и то 

 Гајић Павлу, број захтева 5905/1 од7.9.2021.г 

IV 

Одобрава се упис на Медицински факултет  Универзитета у Београду студентима  Медицинског факултета  у 

Нишу и признају положени испити и остварени ЕСПБ бодови и то: 

Упис у другу годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине следећем кандидату:  

    Алексић Ани, број захтева 6111/1 од 14.9.2021.године 

Упис у другу годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине под условом да 

положи све испите из прве године и оствари  60 ЕСПБ до 1.10.2021. год следећем кандидату: 

 

  Илић Александри, број захтева 6281/1 од 16.9.2021.г 

Упис у четрвту годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине под условом да 

положи све испите из треће године и оствари 180 ЕСПБ бодова до 1.10.2021.год следећем  студенту: 

  Димитријевић Марку, број захтева 6036/1 од 10.9.2021.године 

 

V 

 

Именованим кандидатима који стекну услов за упис се одобрава упис у статусу самофинансирајућих 

студената и не убрајају се одобрени број студената за одређени студијски програм. 

 

VI 

Признавање обављене наставе и положених испита на другим Медицинским факултетима као и обавезе на 

интегрисаним студијама медицине именованим студентима који испуне услов прецизније ће бити 

регулисана појединачним решењима декана . 

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се уложити жалба Савету Факултета у року од 15 дана од 

објављивања одлуке на сајту Факултета. 

Доставити:                                                                                                                    ДЕКАН  

                                                                                                                       МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

-интернет страница Медицинског факултета                                     Проф др Небојша Лалић 

-Студентској служби 

-Архиви 


