
ЦЕНОВНИК 

услуга које сe пружају студентима мастер студија  

на Медицинском факултету у Београду 

 

Назив студија 

Прописа

ни 

буџетски 

рачун 

прихода 

742311 

аналитич

ка 

шифра 

прихода 

Трошкови 

школарине 

у динарима 

Трошкови 

школарине у 

еврима 

 

ДРУГИ СТЕПЕН  СТУДИЈА 

 

   

1. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ    

 Трошкови конкурса ПО50 9.000,00 160,00  EEUURR 

 

2 

година мастер  академских студија – 

Јавно здравље на српском језику 

Јавно здравље на енглеском - Public Health 

Фармацеутска медицина 

Физичка активност, здравље и терапија 

вежбањем 

Менаџмент у систему здравствене заштите 

Биоетика 

 

 

220.000,00 

 

220.000,00 

 

170.000,00 

270.000,00 

195.000,00 

 

2.900,00 EUR 

2.900,00 EUR 

2.900,00 EUR 

 

2.000,00 ЕUR 

3.500,00 EUR 

2.000,00 EUR 

3. - обнова године студија МС 6.600,00 70,00 EUR 

4. 

Студент који се поново упише на  студије –

исти програм (није завршио студије у законом 

предвиђеном року) а положио је испите 

предвиђене програмом студија уплаћује   

Разлика у испитима предвиђених програмом  

уплаћује по ценовнику из Тачке 5. 

МС 60.000,00 750,00 EUR 

5 –  ТРОШКОВИ ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРЕДМЕТА 

У ОКВИРУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

Студент који се поново  уписује на студије а нема положене све испите предвиђене програмом 

студија уплаћује износ за сваки појединачни предмет по вредности једног бода  

Вредност једног бода  3.000,00                             40 EUR 

Продужење рока за одбрану рада 15.000.00 200 EUR 

Студент који обнови годину студија а није положио испите у 

току школске године у којој је слушао наставу из предмета, 

уплаћује износ  по неположеном испиту (уколико се не 

захтева поново слушање наставе) 

3.000,00 40 EUR 

Четврто полагање испита, по предмету, у току  3.000,00 40,00 EUR 



школске године у којој је одслушан предмет 

односно по испиту  

Промена теме – поновна пријава теме завршног 

рада и/или обнова теме за студенте који се поново 

уписују на студијски програм 

ПО58 3.500,00 50,00 EUR 

Издавање свих врста преписа семестралних листова 

и програма  

 

ПО 58 
6.000,00 90,00 EUR 

Издавање дупликата уверења о дипломирању ПО 58 1.300,00 20,00 EUR 

Издавање дипломе - по ценовнику Универзитета ПО58   

Накнадна упис у школску годину на основу 

молбе 

ПО58 
10.000,00 150,00 EUR 

Издавање дупликата индекса ПО58 3.000,00 45,00 EUR  

Трошкови исписа ПО58 3.000,00 45,00 EUR  

 

I – Трошкове конкурса сноси кандидат у стварном износу  

 

II - Све уплате по ценовнику се врше унапред. Кандидат је обавезан да приликом 

подношења захтева и документације поднесе и доказ о уплати одговарајућег износа према 

цени која је на снази на дан пријаве и уписа. 

Поднети захтеви и документација без доказа о уплати неће се узимати у поступак 

разматрања испуњености услова све док се одређени износ не уплати. 

 

III – Цене изражене у еврима примењиваће се за кандидате који нису са територије 

Републике Србије или су страни држављани.. 

 

 Школарина по овој Одлуци уплаћује се на текући рачун Медицинског факултета број: 

840-1139666-89 са позивом на број који означава приход од последипломских  

усавршавања. 

 



 

 


