УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ
БРОЈ: 50/III-4/2
ДАТУМ: 08.03.2016.г.
БЕОГРАД
На основу чл. 119. Статута Медицинског факултета у Београду, а у вези измена члана 185. став
2. Закона о здравственој заштити (Сл.глaсник РС бр. 106/15 од 21.12.2015.), Наставно-научно
веће је на седници одржаној 08.03.2016.године једногласно донело

Правилник

о измени и допуни Правилникa о спровођењу студија здравствених специјализација
и ужих специјализација на Медицинском факултету у Београду
(усвојеног на седници Наставно научног већа 04.07.2014.)
Члан 1.
Иза члана 3. додаје се нови члан 3а, који гласи:
„Члан 3а
На студије за стицање стручног назива специјалисте, 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.
Страни држављанин из претходног става стиче право на упис уколико испуни услове у
погледу захтева који су прописани за признавање страних високошколских исправа
(верификација дипломе) и услове за боравак страних држављана на територији Републике
Србије“.
Члан 2.
Мења се члан 40. став 1. и гласи „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
Иза става један додаје се став два који гласи: „Веће за специјалистичку наставу, на
предлог комисије за упис, доноси одлуку о одобравању уписа на специјализацију односно ужу
специјализацију.“

Досадашњи став 2 постаје став 3.
Члан 3.
Овај Правилник објавити на интернет страници Факултета.
Доставити:
- Служби за специјалистичку наставу
- архиви Наставно-научног већа

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДЕКАН
______________________________
Проф. др Небојша Лалић

