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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
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НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Дана: 8. 12. 2017. године 

Нови Сад  

 

 

На основу одлуке Наставно-научног већа бр. 05-14/26-2017/12-12.7 (05-10/20-2017/11) од 

24. 11. 2017. године, утврђује се пречишћен текст Правилника о спровођењу здравствених 

специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду. 

 

 Пречишћен текст Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих 

специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду обухвата Правилник о спровођењу 

здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду 

донетог на 8.седници Наставно-научног већа дана 19. 5. 2016. године, Правилник о изменама и 

допунама Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на 

Медицинском факултету у Новом Саду донетог на 9. седници Наставно-научног већа дана 8. 6. 

2016. године, Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу здравствених 

специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду донетог на 13. 

седници Наставно-научног већа дана 30. 09. 2016. године,  Правилник о изменама Правилника o 

спрoвoђeњу здрaвствeних спeциjaлизaциja и ужих спeциjaлизaциja нa Meдицинскoм фaкултeту у 

Нoвoм Сaду донетог на 17. седници Наставно-научног већа дана 24. 01. 2017. године и Правилник о 

допунама Правилника o спрoвoђeњу здрaвствeних спeциjaлизaциja и ужих спeциjaлизaциja нa 

Meдицинскoм фaкултeту у Нoвoм Сaду донетог на 26. седници Наставно-научног већа дана 24. 11. 

2017. године. 

 

 

На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), члана 

146. и члана 202. тачка 7. Статута Медицинског факултета у Новом Саду од 29. 03. 2016. године, 

са изменама и допунама од 10. 10. 2016. године, 27. 2. 2017. године и 8. 5. 2017. године, а у вези 

чланом 184.  до члана 186.  Закона о здравственој заштити („ Сл. гласник РС“ бр. 107/2005 - др. 

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,45/2013-др. закон,93/2014, 96/2015 и 106/2015), Наставно-

научно веће је на 8. седници одржаној дана 19. 05. 2016. године, на 9. седници одржаној дана 08. 06. 

2016.  године, на 13. седници одржаној дана 30. 09. 2016. године, на 17. седници Наставно-научног 

већа одржаној дана 24. 01. 2017. године и на 26. седници Наставно-научног већа одржаној дана 24. 

11. 2017. године, донело  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском 

факултету у Новом Саду 

 

Члан 1. 

 

     Овим Правилником уређује се организација здравствених специјализација и ужих 

специјализација, упис на здравствене специјализације и уже специјализације, обављање 

специјалистичког стажа, ментори и поступак именовања ментора за обављање стажа, мировање 

специјализације односно уже специјализације, похађање наставе, утврђивање предлога о 

признавању времена проведеног на раду пре почетка специјализације у специјалистички стаж, 

предиспитне обавезе, састав испитних комисија, банка тест-питања, поступак пријављивања и 

одобравања полагања специјалистичког и ужеспецијалистичког испита, полагање испита и поступак 

одбране ужеспецијалистичког рада и упис страних држављана на специјализације односно уже 

специјализације на Медицинском факултету у Новом Саду. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ  И УЖЕСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА 

 

Члан 2. 

 

     На Медицинском факултету у Новом Саду (у даљем тексту Факултет) у складу с Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 

Републике Србије организују се специјализације и уже специјализације за здравствене раднике и 

здравствене сараднике с високом стручном спремом. Образовање за стицање стручног назива 

специјалисте односно специјалисте уже специјализације подразумева стицање знања и вештина и 

оспособљавање за обављање високостручних, специјализованих послова у здравственој струци и 

примену резултата науке у пракси.  

 

Члан 3. 

 

              Специјализације и уже специјализације обављају се по програмима којима је утврђен обим, 

садржај и план спровођења теоријске и практичне наставе и практичног стручног рада, као и знања 

и вештина који се стичу. 

              Програми специјализација и ужих специјализација одређени су Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 

Републике Србије.      

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 4. 

 

    На здравствене специјализације могу да се упишу здравствени радници и здравствени сарадници 

(држављани Републике Србије и страни држављани) који испуњавају услове предвиђене Законом о 

здравственој заштити, Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 

радника и здравствених сарадника Републике Србије.  

    Држављани Републике Србије могу да се упишу по добијању решења Министарства здравља 

Републике Србије  о давању сагласности на одобрену специјализацију односно о одобрењу 

специјализације.  

      Страни држављани који  имају стечено одговарајуће високо образовање предвиђено за упис 

специјализације уписују се под условима и на начин предвиђен Законом о здравственој заштити, 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника Републике Србије и чланом 48 овог правилника. 

 

Члан 5. 

 

     Упис на специјализације врши се путем јавног конкурса два пута годишње (април и  октобар) . 

Конкурс траје 8 дана од дана објављивања. 

     Конкурсом се прецизирају гране специјализације за које се конкурс расписује, услови конкурса, 

потребна документација, висина школарине и сл. 

     Факултет на предлог Катедри, а на основу просторних  капацитета и броја слободних ментора у 

време расписивања конкурса, одређује гране специјализација за које се конкурс расписује. 

    Врсту специјализација за које се конкурс расписује, на предлог катедри,  Комисија за 

специјализације предлаже Наставно-научном већу на усвајање пре расписивања конкурса.  

 

 

 

 

Члан 6.  
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     Сачињавање предлога кандидата за упис врши  Комисија за специјализације чији је рад 

регулисан Пословником о раду комисије за специјализације.  

          Након објављеног и спроведеног конкурса, Комисија за специјализације на основу услова 

објављених у конкурсу те на основу приложене документације кандидата  сачињава предлог за упис 

кандидата који испуњавају услове за упис и доставља га Наставно-научном већу ради доношења 

одлуке о упису. 

    

Члан 7. 

 

     Наставно-научно веће,  на основу предлога Комисије за специјализације из претходног члана, 

доноси одлуку којом се одобрава упис кандидатима који су испунили услове конкурса . 

 

Члан 8. 

 

     Здравствени радници и здравствени сарадници (у даљем тексту специјализанти) започињу 

обављање специјалистичког стажа даном уписа на Факултет. 

    Као дан уписа рачуна се дан коначности одлуке Наставно научног већа. 

 

Члан 9. 

 

     Кандидатима  којима је одобрен упис на здравствену специјализацију издаје се специјалистички 

индекс са називом специјализације, њеним временским трајањем као и даном уписа. Именује им се 

ментор за специјализацију са листе ментора коју је утврдило Наставно-научно веће Факултета. 

     У случају да специјализант није у могућности да оствари сарадњу с ментором у року од 30 дана 

од дана уписа, обавезан је да се обрати Факултету ради промене ментора. 

 

ОБАВЉАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

 

Члан 10. 

 

     Факултет специјализанту уз оверен специјалистички индекс и именованог ментора издаје и упут 

за обављање дела специјалистичког стажа у коме је назначен назив установе,  приватне праксе 

односно другог субјекта у којој ће се обављати део специјалистичког стажа као и време њеног 

обављања. 

     За време обављања специјалистичког стажа специјализант је у сталној вези са Факултетом, који 

прати и контролише обављање специјалистичког стажа. 

 

Члан 11. 

 

       Специјалистички стаж у оквиру специјализација на Факултету обавља се на одговарајућем 

факултету, здравственим установама, приватној пракси и у другим  прописима предвиђеним 

субјектима који испуњавају услове утврђене Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије и који су 

наставне базе Факултета или су као субјекти који испуњавају прописане услове  одлуком Наставно-

научног већа одређени као референтни  и са којима Факултет има закључен споразум о сарадњи (у 

даљем тексту референтне установе). 

    Здравствене установе односно други субјекти из претходног става који не спадају у наставне базе 

Факултета (приватне здравствене установе и сл.) а који желе да буду укључени у обављање 

специјалистичког стажа за специјализанте уписане на Факултет, подносе захтев Факултету са 

потребном документацијом којом се доказује испуњеност услова прописаних Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 

Републике Србије за спровођење специјлистичког стажа, да би добиле статус референтне установе 
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Факултета. Поред осталих услова ти субјекти морају да имају запослене потенцијалне менторе који 

испуњавају критеријуме да би били именовани за менторе. 

    Предлог да субјекти из претходног става буду референтни за обављање дела специјалистичког 

стажа за специјализанте уписане на Факултет утврђује одговарајућа катедра, а одлуку доноси 

Наставно–научно веће. На основу одлуке Наставно-научног већа Факултет закључује споразум о 

сарадњи са референтном установом. 

     Специјализанти имају обавезу да по предлогу ментора најмање половину специјалистичког стажа 

проведу на клиникама наставних база Факултета. Специјализант може на предлог ментора да део 

специјалистичког стажа у трајању до три месеца обави у некој другој здравственој установи у рангу 

терцијарне здравствене заштите, која испуњава услове прописане Правилником о специјализацијама 

и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије . 

 

Члан 12. 

 

    Након обављеног дела специјалистичког стажа, специјализант је у обавези да Факултету врати 

упут на коме су шеф катедре или координатор за наведену специјализацију и одговорно лице 

референтне установе у којој  је обављен специјалистички стаж својим потписом, факсимилом и 

печатом референтне установе у којој је обављен специјалистички стаж потврдили да је део стажа 

означен на упуту обављен. 

    Део обављеног специјалистичког стажа уписује се у специјалистички индекс и оверава потписом 

одговорног лица и печатом референтне установе у којој је део специјалистичког стажа обављен. 

    Услов за издавање сваког следећег упута за обављање дела специјалистичког стажа је достављање 

претходно добијеног упута и специјалистичког индекса који су оверени на начин наведен у 

претходном ставу. 

 

Члан 13. 

 

       Остваривање заједничких планова и програма специјализације за здравствене сараднике 

регулише се споразумом између Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду као матичног 

са референтним установама тј. одговарајућим факултетима за мултидисциплинарну област, 

установама здравствене заштите терцијарног типа и сл. 

     Референтне установе и менторе за спровођење специјалистичког стажа за здравствене сараднике 

у делу програма који се не може обавити само на Медицинском факултету и наставним базама 

Факултета именује Наставно-научно веће Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, а на 

предлог катедре Медицинског факултета задужене за наведену специјализацију.  

 

 

МЕНТОРИ И ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА МЕНТОРА  

 

Члан 14.  

 

     Специјализант обавља специјализацију под надзором ментора. Ментор обезбеђује 

специјализанту на специјализацији да теоријски упозна и практично обавља све вештине 

предвиђене програмом специјалистичког стажа и у обавези је да му пружи стручну помоћ, да прати 

и надзире његов рад у циљу оспособљавања специјализанта за самосталан рад у превенцији, 

дијагностици, лечењу и рехабилитацији.  

     У случају да ментор у току обављања специјализације процени да није у могућности да оствари 

успешну сарадњу са специјализантом, предложиће Факултету, уз писмено образложење, да се 

специјализанту именује нови ментор. 

    Уколико специјализант у току обављања специјализације није остварио адеквантну сарадњу с 

ментором, образоложеним писменим захтевом обраћа се Комисији за специјализације за промену 

ментора која поступа у складу с Пословником о раду Комисије за специјализације.  
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Уколико захтев за промену ментора подноси досадашњи ментор, специјализант мора бити 

обавештен о разлозима за промену. Уколико захтев за промену ментора подноси специјализант, 

досадашњи ментор мора бити обавештен од стране Факултета о разлозима за промену. 

 

Члан 15. 

 

     Листу ментора утврђује Наставно-научно веће. Предлог за именовање ментора са листе 

ментора шеф катедре подноси продекану за специјализације, који одређује ментора.  

     Ментор за специјализацију мора бити специјалиста специјализације за коју се именује, са 

најмање пет година радног искуства као специјалиста након положеног испита.  

      

ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ 

Члан 16. 

 

     У току специјалистичког стажа Факултет преко својих катедри које су укључене у спровођење 

специјализације организује двосеместралну теоријску и практичну наставу (у даљем тексту 

двосеместрална настава) на начин који је утврђен  планом и програмом за сваку специјализацију а у 

складу с Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника Републике Србије 

     Двосеметрална настава изводи се на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду и 

наставним базама Факултета. У оквиру теоријске наставе  обрађују се одабрана поглавља којима се 

специјализант упознаје с најновијим стручним и научним достигнућима  одговарајуће гране 

медицине. Теоријска настава се организује у складу са Законом о здравственој заштити и 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника Републике Србије а најмење у трајању од 60 часова теоријске наставе по семестру. Однос 

у расподели укупног фонда часова теоријске и практичне наставе је најмање две трећине у корист 

практичне наставе. У току двосеместралне наставе не могу се обављати специјалистичка кружења. 

     Специјализант је обавезан да редовно похађа теоријску и практичну наставу. Преостали део 

времена до укупног фонда од 40 радних сати недељно специјализант проводи на практичном раду у 

наставној бази у којој се настава изводи.  

      Ако се за наставу пријави до 5 кандидата, настава се изводи по типу консултативне наставе. 

 

Члан 17. 

 

     Двосеместрална настава почње 1. октобра текуће године и траје девет односно дванаест месеци, у 

зависности од врсте специјализације односно времена трајања наставе које је одређено 

Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 

сарадника Републике Србије. 

     Специјализант је у обавези да се благовремено пријави за похађање наставе у току 

специјализације и да измири трошкове похађања наставе. 

     Специјализант подноси пријаву за двосеместралну наставу у времену од 01. до 15. септембра 

текуће године. Уз пријаву доставља специјалистички индекс и доказ о уплати за наставу. 

     Похађање наставе се евидентира у специјалистичком индексу и оверава потписом наставника 

који су одговорни  за организацију и спровођење наставе на специјализацији (шеф катедре или 

кооординатор за специјализације). 

 

Члан 18. 

 

    У току двосеместране наставе катедре организују колоквијуме који су обавезни и услов су 

за приступање специјалистичком испиту. Катедре колоквијуме могу да организују у виду теста или 

усменог полагања. Колоквијуми се евидентирају у специјалистички индекс и положени колоквијум 

се оверава потписом и факсимилом наставника код кога је колоквијум полаган и печатом катедре 

која спроводи специјализацију.  
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     Катедре су дужне да организују и спроводе полагање колоквијума на начин како је то 

утврђено Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 

здравствених сарадника (донетог од стране Министарства здравља Републике Србије) за сваку врсту 

специјализације здравствених радника и здравствених сарадника. 

 

Члан 19. 

 

    Катедре су обавезне да програм и распоред теоријске и практичне наставе доставе пре почетка 

зимског односно летњег семестра за школску годину у којој се двосеместрална настава организује 

стручним службама надлежним за специјализације и информатичке послове. 

    Тематске јединице или измене већ усвојених тематских јединица за двосеместралну наставу у 

оквиру специјализације шефови катедри су дужни да доставе Комисији за специјализације која их 

предлаже Наставно-научном већу Факултета на усвајање. Извођење теоријске наставе на катедрама 

укљученим у спровођење специјализација биће могуће само за специјализације за које су надлежне 

катедре Наставно-научном већу Факултета доставиле план и програм. Дужност катедри је да врше 

евалуацију наставе, обављених колоквијума  и положених испита.   

    Двосеместралну наставу изводе по правилу наставници и сарадници Факултета специјалисти 

одговарајуће специјализације. Уколико катедра не располаже довољним бројем наставног особља, 

за наставу могу бити ангажовани пензионисани наставници Факултета и истакнути стручњаци за 

област којом се баве. Ангажовање пензионисаних наставника и стручњака ван Факултета може бити 

највише до 10% од укупног фонда часова. Катедра доставља предлог за ангажовање пензионисаних 

наставника и  стручњака ван Факултета продекану за специјализације пре почетка школске године, 

а одобрава га  Наставно-научно веће Факултета. 

 

 МИРОВАЊЕ И ПРЕКИД СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ  

 

Члан  20. 

 

    Здравственом раднику и здравственом сараднику коме је током специјалистичког стажа у складу 

са прописом којим се уређује област рада утврђено мировање радног односа истовремено мирује и 

специјализација и у рок за стицање услова за приступање полагању испита не рачуна се период 

мировања радног односа односно специјализације.  

     У случају одсуствовања са рада из оправданих разлога утврђених законом (услед боловања дужег 

од 6 месеци, трудноће, компликација у вези с одржавањем трудноће, породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета) рок за стицање услова за приступању полагању испита рачуна се од 

истека периода за који су трајали наведени разлози. 

      Специјализанту на специјализацији незапосленом здравственом раднику и здравственом 

сараднику може се, на лични захтев, одобрити одсуство са обављања специјалистичког стажа тј. 

мировање односно прекид специјализације  у истом трајању и  из истих разлога (уколико су разлози 

могући с обзиром на статус незапослености) као у случајевима из става 1 и 2 овог члана. 

   Мировање односно прекид специјализације и с тим у вези продужење рока за стицање услова за 

приступање полагању испита одобрава декан односно продекан за специјализације решењем а на 

основу захтева специјализанта уз који кандидат прилаже одговарајуће доказе.                                               

 

 

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА О ПРИЗНАВАЊУ ВРЕМЕНА ПРОВЕДЕНОГ НА РАДУ ПРЕ 

ПОЧЕТКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТАЖ 

 

Члан  21. 

 

     Здравственом раднику који је пре одобрења специјализације провео на раду одређено време у 

здравственој установи на лични захтев Наставно-научно веће Факултета може утврдити предлог о 

признавању тог времена у специјалистички стаж у складу с програмом обављања специјализације, 
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најдуже шест месеци, и доставити га Министарству здравља Републике Србије на признавање у 

специјалистички стаж, уколико су испуњени следећи услови: 

     1. ако здравствена установа у којој је провео на раду одређено време пре добијања 

специјализације испуњава услове из члана 22 Правилника о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике  Србије;  

   2. ако стручно-медицински поступци и садржај здравствене заштите  које је здравствени радник 

обављао у здравственој установи одговарају или су исти са садржајима и поступцима предвиђеним 

програмом специјализације за одређену специјализацију; 

   3.  ако специјализација за докторе медицине траје четири и више година, односно за докторе 

стоматологије три и више година (чл. 23 Правилника о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике  Србије). 

     Признавање одређеног времена које је здравствени радник пре одобрења специјализације провео 

на раду у здравственој установи у специјалистички стаж врши се само за време у којем је 

здравствени радник обављао здравствену делатност у здравственој установи по положеном 

стручном испиту. 

 

Члан  22. 

 

      Катедра надлежна за специјализацију која је предмет признавања  доставља мишљење о 

признавању времена проведеног на раду у здравственој установи из претходног члана  Комисији за 

специјализације која сачињава предлог и доставља га Наставно-научном већу Факултета на 

утврђивање. 

 

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ 

Члан 23. 

 

   Специјализант је у обавези да током трајања специјализације, поред обављања специјалистичког 

стажа и похађања теоријске и практичне наставе, обави и остале предиспитне обавезе: положи 

колоквијуме и обави остале видове провере знања предвиђене за дату специјализацију. 

    Предиспитне обавезе из става 1 овог члана одређене су планом и програмом за сваку 

специјализацију. 

   Подаци о одслушаној настави, положеним колоквијумима и осталим видовима провере знања 

усписују се у специјалистички индекс и оверавају од стране овлашћених лица. 

 

САСТАВ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ 

Члан  24. 

 

    Специјалистички испит се полаже пред  специјалистичком испитном комисијом коју именује 

Наставно-научно веће Факултета на предлог Комисије за специјализације која добија иницијативу 

од катедре одговорне за извођење специјализације. Специјалистичке испитне комисије именују се за 

сваку специјализацију уз могућност да за једну специјализацију може бити и више од једне испитне 

комисије. 

      Чланови специјалистичке испитне комисије морају бити наставници који су у радном односу на 

Факултету. Ментор може бити члан специјалистичке испитне комисије али не може бити 

председник.    

 Пензионисани наставник не може бити члан специјалистичке испитне комисије. 

     Специјалистичка испитна комисија састоји се од најмање три члана (председник и два члана) и 

одговарајућег броја заменика. Заменици у специјалистичким испитним комисијама по правилу су 

исте специјалности као и чланови. 

    Специјалистички испит може се обавити само пред специјалистичком испитном комисијом у 

пуном саставу. 

    Председник специјалистичке испитне комисије одговоран је за одржавање специјалистичког 

испита у оквирима прописаних рокова, обезбеђивање вођења записника на испиту и за регуларност 

рада специјалистичке испитне комисије. 
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    Документацију пријављених кандидата који нису приступили полагању испита у пријављеном 

испитном року председник специјалистичке испитне комисије враћа надлежној Служби на 

Факултету најкасније 48 часова после завршеног испитног рока. 

   

БАНКА ТЕСТ-ПИТАЊА 

Члан 25. 

 

    Банка тест-питања садржи од 200 до 500 питања, у зависности од дужине трајања 

специјализације. 

     За све специјализације које трају три године банка тест-питања садржи 200 питања, за оне које 

трају четири године 400 питања, а за специјализације које трају пет или шест година банка тест-

питања садржи 500 питања.  

 

ПРИЈАВА И ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА 

 

Члан  26. 

 

     По завршеном специјалистичком стажу, савладаним вештинама и положеним обавезним 

колоквијумима специјализант стиче право да пријави полагање специјалистичког испита. 

     Уз пријаву из става 1 овог члана подноси се специјалистички индекс у коме су евидентиране све 

завршене обавезе, захтев установе у којој је специјализант у радном односу (уколико је кандидат у 

радном односу) и доказ о уплати трошкова на име полагања специјалистичког испита. 

 

Члан  27. 

 

     За полагање специјалистичког испита постоје четири рока: јануарски (пријава се предају у 

децембру), априлски (пријаве се предају у марту), јунско-јулски (пријаве се предају мају), 

октобарски (пријаве се предају у септембру). Специјалистички испит се пријављује за одговарајући 

рок од 15. до 25. у наведеним месецима. 

    За пријављене кандидата продекан за специјализације за одговарајући рок организује извлачење 

специјалистичких испитиних комисија, ако има више именованих специјалистичких испитиних 

комисија за предметну специјализацију. 

    После одређивања специјалистичке испитне комисије специјализант добија решење о одобрењу 

полагања специјалистичког испита које доноси декан или надлежни продекан кога декан овласти. 

    Председнику специјалистичке испитне комисије доставља се писмено обавештење у коме су 

наведени чланови специјалистичке испитне комисије и заменици, кандидати који полажу испит у 

том испитином року пред именованом специјалистичком испитном комисијом, решење о одобрењу 

полагања испита за сваког пријављеног кандидата и записник за полагање испита за сваког 

кандидата. 

    У писменом обавештењу председнику специјалистичке испитне комисије наведено је трајање 

испитног рока у коме се испити могу полагати. 

   Испити се не могу полагати пре и након истека испитног рока. 

 

Члан 28. 

 

   Специјализант  приступа полагању специјалистичког испита у року од шест месеци од стицања 

услова за полагање испита. 

   Специјализант је стекао услове за полагање испита након обављеног специјалистичког стажа, 

одслушане наставе, положених предвиђених колоквијума и осталих видова провере знања, што се 

констатује Решењем о одобрењу полагања испита. 

     Кандидат који не приступи полагању специјалистичког испита у року за који је испит пријавио 

пријављује полагање специјалистичког испита у новом испитном року  унутар рока из става 1 овог 

члана . 
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    Уколико кандидат не присутпи полагању специјалистичког испита а претходно му је одређена 

специјалистичке испитна комисија, поново уплаћује трошкове полагања испита по ценовнику који 

утврди Савет Факултета. 

    Само у случају да кандидат има оправдане разлоге због којих није присутпио полагању испита, 

продекан за специјалистичке студије на основу поднете молбе и приложене документације одобрава 

ослобађање од додатног-поновног плаћања трошкова испита.   

 

Члан 29. 

 

             Уколико је од момента обављеног специјалистичког стажа до момента стицања свих услова 

за полагање испита прошло више од  годину дана, специјализант подноси молбу уз доказе о 

оправданости разлога Наставно-научном већу да му одобри пријаву испита и том приликом 

Наставно-научно веће одлучује и о томе да ли је потребно да се испуне додатне обавезе у смислу 

обнове знања као услов за приступање испиту. 

            У случају да је од момента обављеног специјалистичког стажа до момента стицања свих 

услова за полагање испита прошло више две године, специјализант је обавезан да  поново одслуша 

двосеместралну наставу и да у току одржавања ове наставе заврши све предвиђене предиспитне 

обавезе за дату специјализацију. 

          Обнова наставе наплаћује се према ценовнику који утврђује Савет факултета. 

 

Члан 30. 

 

      Специјалистички испит састоји се из три дела: теста, практичног дела и усменог испита. 

       Тест се полаже између 25. и 30. у месецу у коме је испит пријављен. Организује га катедра 

задужена за дату специјализацију. Тест полажу истовремено сви специјализанти који су пријавили 

испит за тај испитни рок за одређену грану специјализације. 

      Тест садржи најмање 15  а највише 20 питања из области здравствене заштите у оквиру те 

специјализације. У тесту морају бити заступљене све области у оквиру те специјализације. 

      Специјализант мора одговорити на најмање 60% питања у тесту да би био позитивно оцењен.   

       Положен тест је услов наставка специјалистичког ипсита. Завршен и прегледан тест доставља се 

Служби за докторске студије и специјализације Факултета. 

       Специјализанту који је положио тест а из оправданих разлога није наставио полагање испита у 

том испитном року положени тест се признаје за први наредни испитни рок. 

     Практични део испита специјализант полаже најкасније на дан полагања усменог испита. 

      За специјализације за које је Правилником о специјалијацијама и ужим специјализацијама за 

здравствене раднике и здравствене сараднике Републике Србије услов за полагање испита или 

завршетак испита урађен специјалистички рад специјализант специјалистички рад предаје 

специјалистичкој испитној комисији најмање седам дана пре полагања специјалистичког испита. 

     На усменом испиту чланови специјалистичке испитне комисије појединачно оцењују одговоре 

кандидата на свако постављено питање.  

      Сви подаци о обављеном испиту уносе се у записник који потписују сви чланови 

специјалистичке испитне комисије и записник се оверава  печатом Факултета. 

       После завршеног испита специјалистичка испитна комисија утврђује завршну оцену: одличан, 

врло добар, добар и није положио. Завршна оцена се јавно саопштава кандидату непосредно по 

завршеном испиту. Оцену кандидату саопштава председник специјалистичке испитне комисије у 

присуству осталих чланова комисије. Комплетну документацију и записник са специјалистичког 

испита Председник  специјалистичке испитне комисије доставља  Служби надлежној за 

специјализације у року од 24 часа од завршеног испита. 

Специјализант има право приговора на оцену добијену на испиту из истих разлога на исти начин и у 

истим поступку који је Статутом Факултета предвиђен за приговор студента на оцену добијену на 

испиту. 

 

 

Члан   31. 
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    Специјализант који не положи специјалистички испит може тај испит полагати у роковима који 

не могу бити краћи од шест месеци од дана полагања испита. 

 

Члан  32. 

 

    После положеног специјалистичког испита Факултет издаје диплому о стеченом стручном називу 

специјалисте одговарајуће гране на Законом прописаном обрасцу, који потписује председник 

специјалистичке испитне комисије и декан Факултета и оверава печатом  Факултета. 

 

САРАДЊА С ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА, ИНСТИТУТИМА И ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

 

Члан  33. 

 

    Медицински факултет може с другим факултетима, здравственим установама и другим 

организацијама закључивати споразуме о међусобној сарадњи у области спровођења 

специјалистичког стажа, уз одобрење Наставно-научног већа. 

  Пре закључивања  Споразума  из става 1 овог члана, предлог Споразума разматраће одговарајућа 

катедра односно Комисија за специјализације. 

 

 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

УПИС НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан  34. 

 

          На уже специјализације може се уписати лице (држављанин Републике Србије и страни 

држављанин) које испуњава услове предвиђене Законом о здравственој заштити и Правилником о 

специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника 

Републике Србије.  

     Држављани Републике Србије могу да се упишу по добијању решења Министарства здравља 

Републике Србије о давању сагласности на одобрену ужу специјализацију односно о одобрењу уже 

специјализације.  

     Страни држављани који имају стечено одговарајуће високо образовање и положен 

специјалистички испит из одговарајуће гране специјализације уписују се под условима и на начин 

предвиђен Законом о здравственој заштити, Правилником о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије и чланом 48 

овог правилника. 

    Уже специјализације трају у складу с прописима из области здравствене заштите . 

 

Члан  35. 

 

   Ужа специјализација уписује се на основу конкурса који Факултет расписује једном годишње 

(октобар месец), а на предлог катедри које учествују у извођењу уже специјализације.  

     Конкурс траје 8 дана, садржи гране уже специјализације, услове уписа, потребну документацију, 

цену школарине и сл .         

      Након објављеног и спроведеног конкурса, Комисија за специјализације на основу услова 

објављених у конкурсу те на основу приложене документације кандидата сачињава предлог за упис 

кандидата који испуњавају услове за упис и доставља га Наставно- научном већу ради доношења 

одлуке о упису. 

     Наставно-научно веће на основу предлога Комисије за специјализације из претходног члана 

доноси одлуку којом се одобрава упис кандидатима који су испунили услове конкурса. 
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     Специјализанти ужих специјализација започињу обављање специјалистичког стажа уже 

специјализације даном уписа на Факултет. 

    Као дан уписа рачуна се дан коначности одлуке Наставно-научног већа. 

    Кандидатима  којима је одобрен упис на ужу здравствену специјализацију издаје се 

специјалистички индекс са називом уже специјализације, њеним временским трајањем као и даном 

уписа. Именује им се ментор за ужу специјализацију са листе ментора које је утврдило Наставно-

научно веће Факултета на исти начин као код специјализација односно на начин предвиђен чланом 

15 овог правилника. 

 

ОБАВЉАЊЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА 

 

Члан 36. 

 

     На ужим специјализацијама специјализанти стичу знања и савладавају вештине за уже 

специјализоване послове у струци, где ниво вештина и знања мора да представља  надоградњу у 

односу на основну специјализацију, која је основ за савладавање одређеног програма уже 

специјализације. Због наведеног специјализант уписан на ужу специјализацију мора проводити пуно 

радно време за све време трајања уже специјализације на Медицинском факултету односно на 

клиникама наставних база Факултета односно клиникама здравствених установа које су утврђене 

као референтне сходно члану 11 овог правилника или другим здравственим установама односно 

организационим јединицама здравствене установе које испуњавају услове прописане за клинику и 

са којима као референтним субјектима Факултет има закључен споразум о сарадњи. 

 

 

МЕНТОРИ И ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА МЕНТОРА ЗА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ 

 

Члан 37. 

 

           Ментор за  ужу специјализацију мора бити  специјалиста  уже специјализације за коју се 

именује, са најмање пет година радног искуства као ужи специјалиста након положеног уже 

специјалистичког испита који је положио са оценом најмање „врло добар” . 

     На права и обавезе у вези са менторством на ужим специјализацијама и могућност промене 

ментора на ужим специјализацијама сходно се примењују одредбе члана 14 овог правилника. 

      Именовање ментора на ужим специјализацијама врши се на исти начин као и код 

специјализација односно на начин предвиђен чланом 15 овог правилника.  

 

    ПОХАЂАЊЕ НАСТАВЕ               

Члан 38. 

 

    Поред практичног рада – савладавања вештина, Факултет организује и двосеместралну теоријску 

и практичну наставу (у даљем тексту двосеместрална настава) за специјализанте уже 

специјализације у току два семестра (зимски и летњи) .  

        У једном семестру настава се изводи у трајању од 15 седмица с укупним фондом часова 90 по 

семестру, а обухвата програм образовања за одговарајућу ужу специјализацију. Однос  теоријске и 

практичне наставе је две трећине у корист практичне наставе.  

        План и програм теоријске и практичне наставе за сваку ужу специјализацију прави катедра која 

је задужена за ужу специјализацију  и мора бити усвојен од стране Наставно-научног већа 

Факултета, а на предлог Комисије за специјализације којој катедре план и програм уже 

специјализације достављају пре почетка школске године. Једном усвојен план и програм уже 

специјализације не захтева поновну потврду од стране Наставно-научног већа Факултета, осим ако 

се не уносе измене веће од 20% предложеног програма. 

      Двосеместралну наставу изводе по правилу наставници и сарадници запослени на Факултету са 

одговарајућом ужом специјализацијом. За ангажовање пензионисаних наставника или истакнутих 

стручњака који нису запослени на Факултету примењују се  одредбе члана 19 овог правилника. 
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         Уколико је на ужу специјалитсичку наставу уписано пет или мање специјализаната, настава се 

одвија по типу консултација. 

          Катедре су дужне да врше евалуацију и контролу наставе у оквиру уже специјализације. 

          Обављена настава уписује се у специјалистички индекс и оверава од стране одговорног 

наставника (шефа катедре или координатора за ужу специјализацију). 

     

МИРОВАЊЕ И ПРЕКИД УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан 39. 

 

     Мировање и прекид уже специјализације наступа у истим ситуацијама и под истим условима као 

и код специјализација па се у овим случајевима сходно примењују одредбе члана 20 овог 

правилника. 

 

     УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ        

                                     

Члан  40. 

 

         Након завршеног програма уже специјализације, специјализант на ужој специјализацији стиче 

право на полагање специјалистичког испита из уже специјализације а након положеног испита из 

уже специјализације специјализант брани ужеспецијалистички рад, чиме се ужа специјализација и 

завршава. 

         Испит из уже специјализације састоји се из три дела: теста, практичног и усменог дела испита.  

         Банка питања садржи најмање 200 питања. 

         Положен тест је услов за излазак на испит, а најмање 60% тачних одговора потребно је за 

положен тест. Положени тест важи за два испитна рока. Прегледан тест се предаје Служби 

надлежној за специјализације. 

         Практични испит полаже се најкасније истог дана када и усмени део испита. 

        Усмени испит се полаже пред испитном комисијом коју чине наставници запослени на 

Факултету који имају ужу специјализацију из одговарајуће области за коју је комисија именована. 

Испитна комисија има најмање три члана и одговарајући број заменика. Ментор може бити члан 

испитне комисије али не и председник. 

Испитну комисију именује Наставно-научно веће Факултета на предлог Комисије за 

специјализације којој је одговарајућа катедра упутила иницијативу за именовање  испитне комисије. 

      Усмени испит уже специјализације може се обавити само пред испитном комисијом у пуном 

саставу. 

    Председник испитне комисије одговоран је за одржавање испита у оквирима прописаних рокова, 

обезбеђивање вођења записника на испиту и за регуларност рада испитне комисије. 

      Свако питање на испиту се оцењује оценом 5 до 10, уноси се у записник, а након тога испитна 

комисија даје завршну оцену: одличан, врло добар, добар или „ није положио”. Положени испит се 

уписује у специјалистички индекс. 

      Специјализант уже специјализације има право приговора на оцену добијену на испиту из истих 

разлога на исти начин и у истим поступку који је Статутом Факултета предвиђен за приговор 

студента на оцену добијену на испиту. 

 

Члан  41. 

 

     Испитни рокови за полагање испита из уже специјализације су: јануарски, априлски, јунско-

јулски и октобарски. Пријављивање испита врши се у истим терминима и на исти начин  као и код 

специјалистичког испита односно на начин предвиђен чланом 26 и 27 овог правилника.  

      За пријаву испита специјализант ужеспецијалистичких студија подноси пријаву, 

специјалистички индекс, сагласност ментора да може приступити испиту и потврду о уплати 

трошкова полагања испита из уже специјализације. 
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      Кандидат  је дужан да приступи полагању испита из уже специјализације унутар шест месеци од 

стицања услова за полагање испита. 

      Након пријаве испита одређује се испитна комисија за полагање испита из уже специјализације 

на идентичан начин као и код специјалистичког испита односно на начин предвиђен чланом 27 овог 

правилника и издаје се решење о одобрењу полагања специјалистичког испита из уже 

специјализације које доноси декан или надлежни продекан кога декан овласти. 

    Специјализант уже специјализације који не положи тест односно усмени део испита може 

присупити поновном полагању испита најраније шест месеци од дана полагања испита.   

     Приликом наредног полагања уплаћује трошкове полагања испита по ценовнику који утврди 

Савет Факултета, осим у случајевима предвиђеним чланом 28 став 4 овог         правилника.        

 

Члан 42. 

 

   Специјализант уже специјализације у року од 6 месеци од стицања услова за полагање испита 

приступа полагању испита. 

     Специјализант уже специјализације стиче услове за полагање испита након обављеног 

специјалистичког стажа, одслушане наставе, положених предвиђених колоквијума и осталих видова 

провере знања, што се констатује Решењем о одобрењу полагања испита. 

       Уколико је од момента обављеног програма уже специјализације тј.обављеног стажа и 

одслушане наставе до момента стицања свих услова за полагање испита прошло више од 6 месеци, 

специјализант уже специјализације подноси молбу уз доказе о оправданости разлога Наставно-

научном већу да му одобри пријаву испита и том приликом Наставно-научно веће одлучује и о томе 

да ли је потребно да се испуне додатне обавезе у смислу обнове знања као услов за приступање 

испиту. 

        У случају да је од момента обављеног програма уже специјализације тј. обављеног стажа и 

одслушане наставе до момента стицања свих услова за полагање испита прошло више две године, 

специјализант уже специјализације обавезан  је да  поново одслуша теоријску наставу и заврши све 

предиспитне обавезе предвиђене за дату ужу специјализацију. 

       Обнова наставе наплаћује се према ценовнику који утврђује Савет Факултета. 

 

 

УЖЕСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД   

Члан  43. 

 

       Стручни назив специјалисте уже специјализације стиче се јавном одбраном рада уже 

специјализације.  

         Рад из уже специјализације је стручни рад у виду ретроспективне или проспективне студије. 

 

Ментор за израду рада  уже специјализације 

 

Члан  44. 

 

         Ментор за израду рада уже специјализације може бити само наставник запослен на Факултету, 

по правилу одговарајуће уже специјалности. У изузетним ситуацијама, за дефицитарне гране уже 

специјализације за које Факултет није у могућности да обезбеди ментора наставника, на предлог 

одговарајуће катедре за ментора може бити именован истакнути стручњак са звањем специјалисте 

одговарајуће уже специјализације  и  научним звањем магистар наука, доктор наука или примаријус. 

        Именовани ментор за израду рада уже специјализације коме је у међувремену престао радни 

однос због одласка у пензију може завршити преузете обавезе у наредне три школске године од 

одласка у пензију.  

        Ако специјализант уже специјализације и ментор за израду ужеспецијалистичког рада нису 

остварили одговарајућу сарадњу,  на захтев специјализанта или ментора могуће је уз мишљење 

одговарајуће катедре и сагласност Комисије за специјализације и Наставно-научног већа Факултета, 

одредити специјализанту на ужој специјализацији новог ментора за израду рада. 
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      У случају промене ментора за израду рада уже специјализације, специјализант може наставити 

да ради одабрану тему само уз сагласност претходног ментора. Ако претходни ментор није с тиме 

сагласан, специјализант  је у обавези да пријави нову тему за рад из уже специјализације с новим 

ментором и прође цео поступак одобравања теме и ментора  предвиђен  чланом 45 овог правилника.  

     Поступак промене ментора и теме се може извршити само једном. 

       У случају да ментор за израду рада уже специјализације није у могућности (дуже одсуство, 

болест, престанак радног односа на Медицинском факултету и сл.) да настави сарадњу с 

специјализантом уже специјализације, а  што се документује писменом изјавом ментора, на предлог 

специјализанта  Наставно- научно веће уз сагласност катедре и продекана за специјализације може 

кандидату именовати новог ментора с истом темом. 

 

Пријава рада 

Члан 45. 

 

       Поступак пријаве рада уже специјализације: 

 

- Пријава за одобравање теме на одговарајућем обрасцу, и предлог ментора за израду рада 

уже специјализације (уколико ментор уже специјализације не испуњава и све услове 

предвиђене за ментора за израду ужеспецијалистичког рада) подноси се Комисији за 

специјализације  и  мора бити потписана од стране шефа катедре и ментора за ужу 

специјализацију.  

- Пријава рада уже специјализације врши се у другој половини уже специјализације. 

- Комисија за специјализације разматра предлог теме и евентуално посебног ментора за 

израду рада уже специјализације и утврђује испуњеност услова да се специјализанту 

одобри израда рада уже специјализације с предложеном темом и ментором. Комисија за 

специјализације може вратити пријаву кандидату и ментору на допуну, дораду односно 

корекцију. Кандидат и ментор су обавезни да поступе по сугестијама Комисије за 

специјализације и кориговану пријаву поново достављају Комисији на разматрање. Када је 

Комисија за специјализације сагласна са пријављеном темом и ментором, подноси предлог 

Наставно-научном већу ради доношења одлуке о одобравању теме и ментора. 

 

 Поступак предаје рада, оцене и одбране рада  

 

Члан  46. 

 

   Специјализант  предаје завршни рад уже специјализације на оцену по положеном испиту 

из уже специјализације, а најкасније 12 месеци . 

    Радна верзија рада уже специјализације предаје се у електронској и једном примерку 

штампане верзије (меки повез) на оцену. Уз примерке рада предаје се и писмена изјава 

ментора да је рад написан у складу са прихваћеном пријавом и да се ради о оригиналном 

раду, као и индекс и предлог састава комисије за оцену и одбрану рада уже специјализације 

дат од стране надлежне катедре. 

   Комисија за оцену и одбрану рада уже специјализације састоји се од најмање три члана и 

одговарајућег броја заменика. Ментор може бити  члан комисије за оцену и одбрану рада 

уже специјализације, али не може бити председник.             Комисија за оцену и одбрану 

рада уже специјализације може бити и испитна комисија пред којом је кандидат полагао 

уже специјалистички испит. 
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     Документација из  става 2 овог члана предаје се Служби за докторске студије и 

специјализације и она га доставља Комисији за специјализације. Комисија за 

специјализације може прихватити предлог катедре и/или зависно од теме изменити 

предложени састав Комисије за оцену и одбрану рада уже специјализације. 

     Комисију за оцену и одбрану  завршног рада уже специјализације на предлог Комисије 

за специјализације именује Наставно-научно веће Факултета.     

   

Члан  47. 

 

    Комисија за оцену и одбрану рада уже специјализације доставља извештај о оцени рада 

Комисији за специјализације која га даје Наставно-научном већу на усвајање.  

   Уз позитиван извештај Комисије за оцену и одбрану  завршног рада  уже специјализације 

специјализант уже специјализације предаје завршну електронску верзију и довољан број 

укоричених примерака завршног рада уже специјализације. 

    Уколико Наставно-научно веће Факултета усвоји извештај Комисије за оцену и одбрану 

завршног рада  уже специјализације, одобрава јавну одбрану завршног рада  уже 

специјализације.  

      Кандидат у договору с Комисијом за оцену и одбрану завршног рада уже 

специјализације заказује јавну одбрану. Обавештење о датуму и месту одбране сваког 

завршног рада уже специјализације поставља се на сајт Факултета седам дана раније. 

     Одбрана рада уже специјализације не може бити истог дана када се одржава  испит из 

уже специјализације. 

 

Члан  48. 

 

    После завршене одбране рада уже специјализације Комисија за оцену и одбрану 

завршног рада  уже специјализације утвђује оцену о одбрани рада. 

     Оцена одбране рада је „одбранио рад уже специјализације” или „није одбранио рад уже 

специјализације”. Комисија за оцену и одбрану завршног рада уже специјализације оцену 

јавно саопштава кандидату одмах после одбране. 

    О току одбране рада и оцени одбране рада Комисија за оцену и одбрану завршног рада 

уже специјализације сачињава записник који потписују сви чланови Комисије.  

         Специјализант уже специјализације има право приговора на оцену о одбрани рада из 

истих разлога на исти начин и у истим поступку који је Статутом Факултета предвиђен за 

приговор студента на оцену добијену на испиту. 

      Специјализант  уже специјализације после успешно одбрањеног рада уже 

специјализације стиче стручни назив специјалисте одговарајуће уже специјализације, о 

чему се издаје диплома на прописаном обрасцу, с оценом добијеном на испиту. 

     Диплому потписују декан Факултета и председник испитне комисије. 

 

 

Члан  49. 

 

       Уколико специјализант уже специјализације из оправданих разлога не преда завршни рад 

уже специјализације у року предвиђеном чланом 46 овог Правилника, подноси, уз 

одговарајуће доказе, свој захтев и мишљење ментора Наставно-научном већу за продужење 

рока.  

          Наставно-научно веће на основу мишљења катедре и Комисије за специјализације 

може, у оправданим случајевима, одобрити продужење рока до 12 месеци.  
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УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА  НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Члан  50. 

 

     Страни држављани се на специјализације и уже специјализације на Медицинском факултету у 

Новом Саду уписују по добијању одлуке о одобрењу уписа донете од стране Наставно-научног 

већа Факултета.  

      Приликом пријаве на конкурс Факултету достављају потребну документацију као доказ о 

испуњености услова за упис предвиђених Законом о здравственој заштити и Правилником 

Министарства. Страни држављани су у обавези да код пријаве на конкурс доставе Факултету и: 

 

- код надлежног органа нострификовану диплому завршеног факултета који је предвиђен за 

специјализације и уже специјализације према Правилнику за специјализације и уже 

специјализације здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије ако је 

стечена ван територије Република Србије;  

- код надлежног органа нострификовану диплому одговарајуће специјализације према 

Правилнику за специјализације и уже специјализације здравствених радника и 

здравствених сарадника Републике Србије за упис на уже специјализације ако је стечена 

ван територије Република Србије;  

- копију пријаве стана односно доказ о регулисаном боравку у Републици Србији издату од 

надлежног МУП-а; 

- оверну фотокопију путне исправе; 

- потврду о знању српског језика; 

- потврду о запослењу у здравственој установи у земљи из које долазе односно у 

иностранству издату од здравствене установе у којој је кандидат запослен и оверену 

потписом директора установе и печатом установе или решење министарства здравља 

земље из које долазе за наведену специјализацију или ужу специјализацију.  

       Наведена документа морају бити оверена у складу са позитивним прописима који регулишу 

коришћење страних исправа у Републици Србији. 

Сви кандидати страни држављани који конкуришу на специјализације и уже 

специјализације на Факултету морају имати све горе тражене документе. Кандидати који предају 

некомплетну документацију неће бити узети у разматрање. 

 

 

Члан  51. 

 

     Конкурс за упис страних држављана на специјализације и уже специјализације је 

истовремено када и конкурс за кандидате домаће држављане. 

     Специјализација и ужа специјализација спроводи се на српском језику и под истим 

условима и на исти начин  као и за држављане Републике Србије. 
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Члан  52. 

 

    Страни држављани трошкове специјализације и уже специјализације уплаћују по ценовнику 

Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду. Трошкови уписа, године студија и испита 

уплаћују се унапред. 

 

 

УПИС РАДИ НАСТАВКА РАНИЈЕ ЗАПОЧЕТИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА/УЖИХ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ У ЗЕМЉИ ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ 

 

Члан  53. 

 

        Специјализанти држављани Републике Србије и страни држављани који су започели 

специјализацију или ужу специјализацију на другом факултету у земљи или у 

иностранству и желе да специјализацију или ужу специјализацију наставе на Медицинском 

факултету Универзитета у Новом Саду, подносе захтев за упис ради наставка 

специјализације/уже специјализације Факултету уз обавезно прилагање специјалистичког 

индекса факултета где су похађали специјализацију/ужу специјализацију а ако је 

специјализација/ужа специјализација започета у иностранству достављају и план и програм 

издат од факултета где су били уписани. Страни држављани подносе и документацију 

наведену у члану 50 овог правилника. 

       С документацијом наведеном у ставу 1 овог члана  подносе молбу продекану за 

специјализације који тражи мишљење катедре задужене за наведену специјализацију или 

ужу специјализацију о признавању обављеног стажа. Катедра је дужна да мишљење 

достави продекану за специјализације у року од седам дана од дана добијања 

документације. Након добијања мишљења катедре  документација се упућује Комисији за 

специјализације која предлаже Наставно- научном већу да се наведени кандидат упише или 

не упише ради наставка специјализације или уже специјализације на Факултету и, ако 

предложи упис, које му обавезе преостају да би довршио специјализацију односно ужу 

специјализацију. На основу предлога Наставно–научно веће доноси одлуку. 

        Упис ових кандидата на наставак специјализације и уже специјализације врши се 

мимо конкурса и током целе школске године.        

     

         

    ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 54. 

 

     Обрасци: Пријава за упис на специјализацију и ужу специјализацију, Упут за обављање 

специјалистичког стажа,  Предлог ментора за специјализацију, Предлог ментора за ужу 

специјализацију, Предлог комисије за полагање специјалистичког испита, Предлог 

комисије за полагање испита из уже специјализације,  Записник за полагање 

специјалистичког испита, Записник за полагање испита из уже специјализације, Образац 

пријаве теме и ментора за завршни рад из уже специјализације, Упутство за писање 

завршног рада из уже специјализације,  Предлог комисије за оцену и одбрану завршног 

рада уже специјализације, Образац за оцену завршног рада уже специјализације, Записник 

са одбране завршног рада уже специјализације – који чине саставни део овог правилника. 

 

Члан 55. 

 

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања на интернет- страници 

Факултета. 

 

 

Члан 56. 
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Ступањем на снагу, овај правилник примењиваће се и на лица која су здравствене 

специјализације и уже специјализације уписали према Правилнику о специјализацијама и 

ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника („Сл. гл. РС“ бр. 

10/2013, 91/2013, 113/2013 и 109/2014), а нису пријавили полагање специјалистичког испита 

односно испита из уже специјализације. 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о спровођењу 

здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у 

Новом Саду oд 08. 06. 2016. године 

 

Члан 5. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања на интернет- 

страници Факултета. 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о спровођењу 

здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у 

Новом Саду oд 30. 09 2016. године 

 

Члан 2. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања на интернет- 

страници Факултета. 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о спровођењу 

здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у 

Новом Саду oд 24. 01. 2017. године 

 

Члан 2. 

 

        Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет – страници  

Факултета. 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о спровођењу 

здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у 

Новом Саду oд 24. 11. 2017. године 

 

Члан 3. 

 

        Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет – страници  

Факултета а  одредба члана 2. овог правилника примењиваће се од 1. априла 2018. године. 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

                                                                                  Проф. др Снежана Бркић, декан  
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