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ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ I - НАПОМЕНЕ  

 

 Настава се одвија према одређеном распореду на базама Катедре Хирургије. 

Детаљан распоред је истакнут на сајту факултета а свака наставна база је добила 

списак студената који вежбају у одређеној клиници. Овај списак са именима 

асистената и наставника који држе вежбе из предмета ОКП I треба да буде 

истакнут на огласној табли. Распоред студената и асистената ће направити 

одговорни наставник. Препорука је да групе не буду веће од 8 студената. 

 План и програм наставе ове године је исти као и прошле године. План и 

програм наставе је достављен за сваког наставника и сарадника на одређеној 

наставној бази задуженом наставнику још 2008. године (планирано је да вежбе 

држе асистенти, доценти и ванредни професори). У настави учествују наставници и 

сарадници анестезије. Уколико некоме од асистената треба програм и план наставе 

потребно је да се обрате проф. др Даници Грујичић у Клиници за неурохирургију. 

 Сваки студент има 30 часова, односно једном недељно по два часа. Настава 

почиње 07. октобра 2013.г. а завршава се 17. јануара 2014. године. Једина пауза је 

од 30. децембра до 7. јануара 2014. године - први радни дан је 8. јануар 2014. Не 

ради се ни 11. новембар – понедељак. Укупно трајање наставе је 15 недеља. 

Дозвољена су два часа изостанка, односно пошто почиње са недељу дана 

закашњења изостанци нису дозвољени. 

 У договору се асистентом или наставником настава се може одржати и у 

оквиру дежурства, с тим што на једном дежурству не може бити одрађено више од 

6 часова наставе. Када ће се настава тако одржати зависи искључиво од договора 

наставника и студената. Такође је допуштено, да уколико студенти имају велику 

паузу између наставе из ОКП I и других предмета тога дана могу одрадити и три 

часа чиме ће се настава изводити само 10 недеља - то опет мора бити ствар 

договора студената, сарадника и наставника. 

 У последњој недељи наставе студенти добијају потпис у индекс да су 

завршили са вежбама. У рубрику је потребно уписати: ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ 

ПРАКСЕ I, предавања 0, вежбе 30. Потписе у индекс даје одговорни наставник у 

свакој бази. Његово име мора на време бити објављено на огласној табли наставне 

базе у којој студенти вежбају. Услов за добијање потписа су одрађене све вежбе 

(асистент уноси датуме у картон) и савладане вештине (такође их у картон уноси 

асистент или наставник који је водио вежбе). 

 Након тога студенти стичу право да полажу колоквијум у термину који 

треба да буде у договору са једним или два наставника на бази (у зависности од 

величине групе). На колоквијум студенти доносе пријаву, индекс и оверени картон 

код наставника који их испитује. У рубрику колоквијума уносе се следећи подаци: 

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ I, "положио". Негативна оцена се уписује само у 

пријаву. 

 Колоквијуме студенти полажу у договору са одговорним наставником или 

наставницима од 20. јануара до 31. јануара 2014.г. у договору са одговорним 

наставником у бази (јануарски испитни рок). 
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 Са пријавом, индексом и картоном студенти се морају јавити секретарици 

предмета - Мирјани Јовановић у пријему Клинике за неурохирурију Клиничког 

центра Србије где ће добити печат предмета након положеног колоквијума. Картон 

и пријава остају код секретарице. Студенти приликом овере колоквијума 

попуњавају анкетни лист у коме дају оцену спроведене наставе и своје утиске о 

организацији и извођењу наставе из овог предмета. 

 Моле се наставници да у својим наставним базама не дају печате 

студентима. 

 За све примедбе током семестра студенти треба да се јаве координатору 

предмета ОКП I - Проф. др Даници Грујичић у Клиници за неурохирургију како би 

се евентуални проблеми решавали у ходу. 

 Сви студенти морају имати или кломпе или беле ципеле, беле 

панталоне и мајице и беле мантиле. На картонима мора бити залепљена 

фотографија студента. 

 Евиденцију посећености вежби води надлежни наставник или асистент или 

секретарица одговарајуће наставне базе.                                          

 

Проф. др Даница Грујичић 
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НАСТАВНЕ БАЗЕ И ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ 

КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ I 

 

Одговорни наставници који на одговарајућим наставним базама потписују и 

испитују колоквијуме. 

 

1. Клиника за неурохирургију КЦС – Проф. др Даница Грујичић 

2. Клиника за дигестивну хирургију (I хируршка клиника) – Проф. др 

Србислав Кнежевић 

3. Клиника за васкуларну хирургију (II хируршка клиника) – Доц.др Слободан 

Цветковић 

4. Клиника за кардиохирургију КЦС (II хируршка клиника) - Доц. др Милош 

Велиновић 

5. Ендокрина хирургија (II хируршка клиника) – Проф. др Александар Диклић 

6. Хирургија Ургентног центра – Проф. др Ана Шијацки 

7. Клиника за грудну хирургију – Проф. др Драган Суботић 

8. Клиника за ортопедију и трауматологију – Проф. др Александар Лешић 

9. Клиника за урологију - Проф. др Милан Ђокић 

10. Институт за онкологију и радиологију - хирургија - Проф. др Радан Џодић 

11. КБЦ “Бежанијска коса” – хирургија – Проф. др Тома Ранђеловић 

12. Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње” – Проф. др Ђорђе Радак 

13. Институт за ортопедско-хирушке болести “Бањица” - Проф. др Зоран 

Благојевић 

14. Клиника за пластичну хирургију КЦС - проф. др Зоран Тачевић 

 

 Потписе у индекс за колоквијум могу давати и заменици одговорних 

наставника које они одреде и чија имена и време колоквијума морају бити 

истакнути на огласној табли две недеље пре завршетка наставе, како би студенти 

знали тачно када и коме да се јаве. Ни ове године се из техничких разлога неће 

одржавати вежбе у КБЦ "Др Драгиша Мишовић". 

 

 НА СВАКОЈ НАСТАВНОЈ БАЗИ СЕ МОРА ВОДИТИ СВЕСКА 

ЕВИДЕНЦИЈЕ ПРИСУСТВА СТУДЕНАТА. УКОЛИКО СЕ НАСТАВА БУДЕ 

ИЗВОДИЛА У ДЕЖУРСТВУ, НАДЛЕЖНИ АСИСТЕНТ ИЛИ НАСТАВНИК ЈЕ 

ДУЖАН ДА УПИШЕ КОЈИ БРОЈ ВЕЖБИ СУ СТУДЕНТИ НА ТОМ 

ДЕЖУРСТВУ ОДРАДИЛИ. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Михаила Аврамовића 28, Београд, Србија; Teл/Фaкс: 011 655 79 61; nastavna_baza@iohbb.edu.rs                      -                             

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ 

КОЈИ СЛУШАЈУ ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ 

ПРАКСЕ I 

 

 

 СВИ СТУДЕНТИ МОРАЈУ ИМАТИ БЕЛЕ 

МАЈИЦЕ, БЕЛЕ ПАНТАЛОНЕ, БЕЛЕ ЦИПЕЛЕ, 

КЛОМПЕ ИЛИ ПАТИКЕ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ОКП И. 

 

 СТУДЕНТИ МОРАЈУ ИМАТИ 

ЗАЛЕПЉЕНУ ФОТОГРАФИЈУ НА КАРТОНУ 

НАСТАВЕ ИЗ ОКП I. 
 

 

 


