
 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА  
Ул. Светозара Марковића бр. 69  

 

расписује 

 
 

КОНКУРС ЗА УПИС НА ЗДРАВСТВЕНЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ  
ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ 

НА ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И  

НАСТАВНИМ БАЗАМА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ 
 

у школској 2019/2020. години 

 
На основу чл.175, чл. 176. као и чл. 261 став 4. и 5. Закона о здравственој заштити, приватне 

здравствене установе и установе које не обављају здравствену делатност као примарну, 

уколико желе да њихови запослени специјализације и уже специјализације обаве на 

Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу подносе захтев за одобравање 

уписа. 

 

 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ: 

 

I- Упис доктора медицине за следеће гране медицине: 

 
1. Клиничка биохемија 

 
II - Упис доктора стоматологије за следеће гране медицине: 

  

1. Стоматолошка протетика    

2. Ортопедија вилица   

3. Орална хирургија     

 
 

 

  



УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ: 
 

 За следеће уже специјалистичке гране:   

 

1. Дијетотерапија  

 

 

Уз пријаву на конкурс приложити: 

  

А) За кандидате запослене на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 

потребно је доставити: 

  

1. одлука о одобрењу специјализације од стране декана Факултета; 

2. потврда да је кандидат у радном односу на Факултету; 

3. оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;  за уже специјализације и оверена 

фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту из одговарајућих грана 

медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника („Службени гласник РС“ бр. 10/2013, 

91/2013, 113/2013, 109/2014, 53/2018); 

4. оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; 

5. фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног 

имена (промена презимена); 

 

Б) За кандидате запослене у установама које чине наставну базу Факултета  медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу потребно је доставити: 

  

1. оверену фотокопију решења Министарства здравља о одобреној специјализацији, 

2. оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету;  за уже специјализације и оверена 

фотокопија дипломе о положеном специјалистичком испиту из одговарајућих грана 

медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама 

здравствених радника и здравствених сарадника („Службени гласник РС“ бр. 10/2013, 

91/2013, 113/2013, 109/2014, 53/2018); 

3. фотокопија извода из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене личног 

имена (промена презимена); 

 

 
Рок за пријаву на конкурс је до 15.11.2019. године. 

 

 

Све информације кандидати могу добити у Одељењу за постдипломске студије путем 

телефона 034/306-800 лок.124, односно 069/3068074 или путем мејл адресе spn@medf.kg.ac.rs 
 

mailto:spn@medf.kg.ac.rs

