
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ     
НАСТАВНО НАУЧНО  ВЕЋЕ 
Бр.22/VII-2/1 
Дана: 01.04.2011. год. 
 
На основу чл.119. Статута Медицинског факултета у Београду, на предлог Наставног већа, 
Наставно-научно веће Медицинског факултета у Београду је на седници одржаној 01.04.2011. 
године донело следећу 
 
 

О Д Л У К У  
 
Овом одлуком се утврђују правила студирања, односно режим полагања испита  по годинама 
студија у школској 2011/2012. Години.  
Студент може у наредној школској години да настави студије у статусу студента који се 
финансирају из буџета ако у шк. 2010/2011. оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у 
оквиру укупног броја студената чије се студирање финансира из буџета 
Студент који оствари мање од 48 ЕСПБ бодова, а положи предмете који су услов за упис, 
уписује се у статусу студента који сам финансира студије како је овом одлуком утврђено: 
 
Услови за упис у II годину су положени следећи испити:  

− Анатомија 

− Хистологија и ембриологија 

− Хумана генетика    
 
Услови за упис у III годину су положени следећи испити:  

− Медицинска физиологија 

− Медицинска биохемија и  хемија 

− Микробиологија и имунологија 
Због промене начина полагања колоквијума из Клиничке пропедевтике на III години студија, 
1 бод из предмета Обавезе у настави се пребацује у предмет Клиничка пропедевтика која сада 
носи 8 бодова. 
 

Услови за упис у IV годину су положени следећи испити:  

− Патологија 

− Патолошка физиологија 

− Медицинска статистике и информатика 

− Радиологије и нуклеарна медицина 
 
Услови за упис у V годину су положени следећи испити: 

− Интернa медицинa 

− Дерматовенерологијa 

− Инфективнe болести  или  Неурологијa 
 

Услов за упис у VI годину  су положени следећи испити: 

− Хирургијa 

− Гинекологијa са акушерством или Педијатријa 



 
 

 
 
 
 
Напомена: бодови из Обавеза у настави остварују се након положених свих испита из те године 
студија изузев за студенте V године студија који остварују бодове за Обавезе у настави након 
положеног испита из Хирургије.  
 
Услови за упис студената у шк.2011/12 год. за студенте уписане на Факултет по Статуту пре 
2004.год. 

− услов за упис у II годину су положени сви испити из I године. 

− услов за упис у III годину су положени испити из Анатомије два од три: Хистологија и 
ембриологија, Физиологијa и Биохемија и један ид три: Социјалне медицине, Етике и 
Енглеског језика.  

− услов за упис IV године су положени испити из Патологије, Патолошке физиологије 
Микробиологије. 

− услов за упис у V годину су положени испити из Фармакологије и токсикологије и још 
два испита из IV године (које је студент слушао на IV години). 

− услов за упис у VI годину су положени следећи испити : Инфективне болести, 
Дерматовенерологије, Неурологије, Психијатрије,  Радиологије и Епидемиологије.  
(Испит из Фармакологије са токсикологијом је био услов за упис у V годину) 

 

Напомена: на основу чл. 123 став 1 Закона о високом образовању за студенте уписане у I 
годину студија закључно са шк. 2005/06 год. примењују се одредбе Закона о универзитету по 
коме студент задржава статус буџетског студента уколико није обновио више од две различите 
године студија или једну више од једанпут. 
 
Доставити: 

- Студентској служби 
- Архиви Правне службе 
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