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[Правилник о летњој пракси студената Медицинске велике 
школе и ученика средњих медицинских школа, од 16. јуна 1950. 
године] 

 
На основу тач. II Наредбе о вршењу обавезне праксе за редовне 

студенте и ученике средњих стручних школа (техникума и специјалних 
стручних школа „Службени гласник НРС” бр. 20/50) доноси 

 
П Р А В И Л Н И К  

О ЛЕТЊОЈ ПРАКСИ СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКЕ ВЕЛИКЕ  
ШКОЛЕ И УЧЕНИКА СРЕДЊИХ МЕДИЦИНСКИХ ШКОЛА 

Члан 1 

У циљу повезивања теориске наставе на Медицинској великој 
школи и средњим медицинским школама са праксом у производњи уста-
новљава се, као наставни део образовања, обавезна летња пракса студена-
та Медицинске велике школе и ученика средњих медицинских школа. 

Члан 2 

Летња пракса за све студенте Медицинске велике школе и ученика 
средњих медицинских школа обавља се у периоду летњег школског распу-
ста, трајање месец дана и изводи се у времену од 1 до 31 јула. 

У случају да за поједине специјалности не буде било довољно рад-
них места, друга група студената обављаће праксу у времену од 1 до 31 ав-
густа. 

У изузетним случајевима о времену вршења праксе решаваће Де-
кан факултета, у сагласности са Ректоратом Медицинске велике школе, 
односно Управе стручних школа Министарства народног здравља НРС за 
средње медицинске школе. 

Члан 3 

Летња пракса је обавезна: 
а) за студенте Медицинског факултета III, IV и V године студија; 
б) за студенте Фармацеутског и Стоматолошког факултета после 

III и IV године студија; 
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в) за ученике средњих медицинских школа свих отсека после II го-
дине школовања. 

Члан 4 

Летња пракса студената Медицинског факултета врши се после III 
године студија на разним акцијама, чији задатак одговара њиховом струч-
ном звању или у болницама; после IV године студија у болницама, а после 
¤ године студија првенствено на клиникама. 

Летња пракса студената Фармацеутског факултета врши се после 
III године студија у разним фармацеутско-индустријским предузећима и 
акцијама за испитивање лековитог биља; после I¤ године студија у апоте-
кама. 

Летња пракса студената Стоматолошког факултета врши се на кли-
никама Стоматолошког факултета у Београду. 

Летња пракса ученика средњих медицинских школа врши се у 
оним здравственим установама у којима ће ученици одговарајућих отсека 
радити после дипломирања. 

Члан 5 

Летња пракса студената и ученика изводи се под општим настав-
ним руководством и контролом Медицинске велике школе, односно Упра-
ве стручних школа Министарства народног здравља НРС, а под непосред-
ним стручним руководством Управе предузећа или установе у којој се 
пракса врши. 

Члан 6 

Са студентима и ученицима на пракси у самом предузећу или уста-
нови одржавају се најмање једанпут недељно стручни семинари којима ру-
ководи стручњак задужен од стране руководства предузећа, установе или 
Министарства народног здравља НРС да руководи летњом праксом. 

Члан 7 

Оквирне програме практичних радова за летњу праксу студената и 
ученика израдиће факултетски савети, односно Управа стручних школа 
Министарства народног здравља НРС. Најмање месец дана пре поласка на 
праксу факултетски савети и Управе стручних школа Министарства на-
родног здравља НРС упознаће са њима студенте, односно ученике, а Ми-
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нистарство народног здравља НРС руководства предузећа и установа у ко-
јима ће се пракса обавити. 

За студенте III године студија факултети ће у сарадњи са руковод-
ством одговарајућих акција, болница клиника или предузећа, поред про-
грама, израдити и детаљна писмена упутства за извођење радова на летњој 
пракси. 

Факултети ће по један примерак ових упутстава дати сваком сту-
денту пре поласка на праксу. 

Члан 8 

За време летње праксе сваки студент и ученик обавезан је да ре-
довно води дневник рада у који уписује све обављене радове. 

Дневник рада ће сваких 7 дана оверавати стручњак под чијим ру-
ководством студент или ученик обавља праксу. 

Уколико се пракса обавља у више различитих одељења дневник се 
оверава посебно и при завршетку рада у сваком одељењу. 

Оверен дневник по завршетку праксе студент лично предаје старе-
шини факултета, а ученичке дневнике шаље установа Управи школе из ко-
је ученик долази. 

Члан 9 

Студент, односно ученик, радиће на пракси 6 часова дневно, а два 
часа употребиће за писање дневника и учење. 

Члан 10 

Студент, односно ученик, подвргнут је на летњој пракси радној ди-
сциплини предузећа или установе у којој праксу врши. 

Управа предузећа или установе има права да ускрати даље вршење 
праксе студенту или ученику који на било који начин буде кршио радну 
дисциплину. 

О овој одлуци управа предузећа односно установе доставиће изве-
штај са образложењем деканату факултета, односно управи школе. 

Деканат, односно управа школе ће по примљеном извештају проу-
чити случај и уколико утврди кривицу казнити студента, односно ученика 
према тежини учињеног прекршаја. Све се ове казне уписују у уписницу 
(индекс) и у студентски картон. 
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Члан 11 

По завршеној летњој пракси управе предузећа или установа доста-
виће деканатима факултета, односно управама школа, најдаље у року од 7 
дана исцрпно мишљење о раду и постигнутим резултатима студента или 
ученика на пракси, са предлогом о признавању или непризнавању обавље-
не праксе. 

Члан 12 

По плану који буду израдили факултетски савети наставници и 
асистенти обилазиће студенте за време рада на летњој пракси. По изврше-
ном обиласку наставници ће за сваког студента посебно поднети деканати-
ма писмени извештај са својим запажањима о раду студената на пракси. 
Овај извештај чува се у деканату факултета уз остале документе студената. 

Члан 13 

Извршена летња пракса уписује се у уписницу (индекс) и у сту-
дентски картон. 

Члан 14 

Избор одговарајућих акција, болница, установа и предузећа, за 
обављање летње праксе, врши Министарство народног здравља НРС по 
предлогу факултетских комисија односно управа школа. 

Поимени распоред студената и ученика по местима обављања 
праксе врши Министарство народног здравља НРС у сарадњи са факултет-
ским комисијама, односно управама школа и са омладинским организаци-
јама факултета, односно школа. 

Члан 15 

Комисија за организацију летње праксе, односно управе школа узе-
ће од Министарства народног здравља НРС појединачне упуте и разделити 
их студентима или ученицима пре поласка на праксу. 

Студенти, односно ученици пријавиће се са овим упутима управи 
предузећа или установи у одређеном временском року. 
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Члан 16 

Студенти, односно ученици на пракси имају право коришћења по-
властица од 75% на железницама и бродовима према чл. 11 а путничке та-
рифе 1. 

Члан 17 

Студенти који из неоправданих разлога не буду обавили летњу 
праксу ове школске године, неће се моћи уписати у старију школску годину. 

Члан 18 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику Народне Републике Србије”. 

 
 

Број 18080 
У Београду, 16 јуна 1950 

 
Министар народног здравља НРС, 

Др Карајовић, с. р. 
 
 

[Службени гласник Србије, 6 (1950), 20, стр. 236–237] 
 
 




