
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

НАСТАВНО – НАУЧНО   ВЕЋЕ 

Бр: 24/ XIX-2/8 

Дана: 23.09.2021. године 

 

 

 

На основу чл. 135. Статута Медицинског факултета у Београду на предлог 

Наставног већа, а у вези са мерама за смањење ризика од COVID 19, Наставно научно  

веће Медицинског факултета у Београду је на седници одржаној 23.09.2021. године 

већином гласова донело следећa  

 

  

ПРАВИЛА И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ  

ДОК ТРАЈЕ АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА 

 

 

I. Начин извођења наставе: 

 

1. Теоријска настава на свим обавезним предметима на ИАС треба да се одвија на 

даљину (online), али тако да поред постављених презентација постоји и снимљено 

предавање. Теоријску наставу студенти би пратили асинхроно преко платформе 

Медицинског факултета reticulum.med.bg.ac.rs. За свако предавање, наставник би био 

у обавези да у истој недељи одржи online консултације преко платформе Microsoft 

teams. Термине online консултација за сваки предмет би, у договору са шефовима 

катедри, дефинисали координатори наставе за одговарајућу годину студија, како не 

би дошло до преклапања термина консултација из различитих предмета или 

преклапања са другим облицима наставе. 

2. Семинарска настава на свим обавезним предметима на ИАС треба да се одвија 

сагласно логичним претпоставкама са савладавање конкретне методске јединице. 

Сходно томе, семинарска настава може да се обавља у online формату, интерактивно, 

преко платформе Microsoft teams, или уживо, уколико је процена Катедре да је такав 

вид наставе бољи за трансфер знања, вештина и ставова. Уколико се семинарска 

настава одвија уживо, број студената у групи мора да буде прилагођен величини 

просторије у којој се настава одвија, сходно важећим прописима који се могу мењати 

док траје пандемија. 

3. Вежбе на претклиничким предметима треба да се одвијају у наменским 

вежбаоницама при чему уводни час (уколико је предвиђен) може да се одржи преко 

платформе Microsoft teams. Број студената у групи мора да буде прилагођен 

величини вежбаонице. 



4. Вежбе на клиничким предметима треба да се одвијају тако да се на најмању 

могућу меру смањи ризик од: а) преношења вируса SARS-Cov2 на пацијенте; б) 

преношења вируса SARS-Cov2 из здравствене установе на студенте и општу 

популацију. Свесни смо свих тешкоћа за успешно обављање практичне наставе на 

клиничким предметима због: 1.) претварања појединих наставних база нашег 

Факултета у ковид болнице; 2.) ангажовања наставника и сарадника нашег 

Факултета у ковид болници у Батајници; и 3.) реконструкције зграде поликлинике 

КЦС и других зграда што је изазвало релоцирање наставника и сарадника нашег 

Факултета као и пацијената. 

5. Препоручујемо да се настава на изборним предметима изводи превасходно у 

online формату, а уколико то није могуће, онда да се изводи уживо поштујући 

прописане епидемиолошке мере и услове. 

6. Просторни, технички и други услови за одвијање свих облика наставе уживо, 

проверу знања на колоквијумима, практичним испитима и завршним испитима биће 

дефинисани у посебном документу. 

II. Правила извођења наставе уживо на претклиничким и клиничким предметима 

Факултета и рада Стручних служби  

У циљу поштовања одредаба Закона о заштити становништва од заразних болести и 

спречавања ширења COVID 19 на студенте, пацијенте у наставним базама Факултета и 

запослене на Факултету – наставнике, сараднике и ненаставно особље потребно је да 

се остваре следећи услови за присуствовање настави и обављање радних 

активности на Факултету:  

1. Одсуство знакова и симптома акутне респираторне инфекције и фебрилности.  

2. Један од следећих услова (а-d): 

a) Комплетно спроведена имунизација против SARS-Cov2 (14 дана после II 

дозе вакцине) или  

b) Доказ о прележаној болести COVID 19 (отпусна листа из болнице или 

одговарајућа потврда из ковид амбуланте) или 

c) Серолошки доказ о постојању анти SARS-Cov2 IgG антитела у крви 

урађен дијагностичким ензимским имуноесејом одобреним од стране 

АЛИМС-а урађен у дијагностичкој лабораторији регистрованој у 

Министарсту здравља РС, не старији од 6 месеци или 

d) Негативан резултат бриса назофаринкса (ПЦР или антигенски тест) 

урађен дијагностичким реагенсима одобреним од стране АЛИМС-а урађен у 

дијагностичкој лабораторији регистрованој у Министарсту здравља РС и то 

не старији од 72 часа када је  у питању присуствовање настави и обављање 

радних активности на клиничким предметима,  односно не старији од 7 

дана када је у у питању присуствовање настави и обављање радних 

активности на претклиничким предметима и на Факултету. 



Студенти, наставници, сарадници и ненаставно особље који не 

испуне један од наведених услова под 2, неће моћи да присуствују настави 

ни обављању других послова на Факултету, док траје актуелна 

епидемиолошка ситуација. Непридржавање наведених мера повлачи за 

собом одговорности прописане законом, подзаконским актима и општим и 

појединачним актима факултета.  

      

 

                                                      НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ   

                ДЕКАН 

 

 

Проф. др Небојша Лалић с.р.  

 

 

 

ДЕКАН ШКОЛСКЕ 2021/22, 2022/23 и 

2023/24. ГОД.  

 

 

Проф. др Лазар Давидовић, с.р.       


