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УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА
Пријаве за полагање стручног испита врше се до краја месеца, за полагање у
следећем месецу. Документација се доставља или поштом (препоручено) на Писарницу
Министарства здравља Републике Србије ако је странка из унутрашњости или се доноси
лично на шалтер бр. 1 у приземљу, улица Немањина бр. 24-26 (главни улаз).
Телефон референта за полагање испита при Министарсту здравља: 064/8811-353.
Испити се организују целе године изузев августа месеца.
Од јунског рока 2015. кандидати ће моћи да се информишу о датуму и времену
полагања стручног испита на сајту Министарства здравља око 15. у месецу када ће
бити истакнути спискови кандидата.
Неопходна документација:
1. Молба писана руком – читко или куцана. На молби је довољно да у једној
реченици напишете месец када желите да полажете стручни испит, вашу
адресу и број мобилног телефона.
2. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном факултету.
3. Оригинал попуњена стажерска књижица са датумима, печатом и потписом
одговорног лица тј. директора и ментора. Стажерске књижице се купују
на институту за издавачку делатност у Улици Хајдук Вељков венац бр. 4, 3.
спрат у Београду или у књижарама широм Србије.
4. Уплата на ж.р. Министарства здравља 8.990.00 дин за трошкове полагања
стручног испита ж.р. 840-742325843-09 позив на број 97 (прва кућица) па 50016, сврха: уплата за полагање стручног испита, прималац: Министарство
здравља.
5. Уплата за административну таксу 200,00 дин, прималац: буџет
Републике број 840-742-221-843-57 позив на број 97 50-016
6. Фотокопија извода из матичне књиге венчаних уколико је име кандидата са
другим презименом од онога у дипломи.
Препоручена литература:
 ,,Основна знања о уставном уређењу, радним односима, прописима о
здравственој заштити, здравственом осигурању и пензијском и инвалидском
осигурању” – Катерина Каралазић
 ,,Приручник за полагање стручног испита за физиотерапеуте средње и више
стручне спреме” – Проф. др Олга Поповић-Младеновић, Прим. др Предраг
Делибашић
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