
ЦЕНОВНИК 

услуга које сe пружају студентима специјалистичких академских студија   

на Медицинском факултету у Београду 

 

Назив студија 

Прописа

ни 

буџетск

и рачун 

прихода 

742311 

аналити

чка 

шифра 

прихода 

Трошкови 

школарине 

у динарима 

Трошкови 

школарине 

у еврима 

 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ  

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ 

НАУКЕ 

 

   

1. Трошкови конкурса ПО 50 9.000,00 160 ЕUR   

2. 

година специјалистичких академских студија – 

медицинске науке 

 

ПО 51 136.000,00 11..990000  EEUURR  

3. упис/обнова године студија ПО 51 6 600,00 7700  EEUURR    

4. 

Постдипломац – странац плаћа 60% школарине 

утврђене одлуком, уколико са државом  чији је он 

држављанин постоји реципротитет у погледу 

плаћања школарине за студије 

ПО 60 М    

5  –  ТРОШКОВИ ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРЕДМЕТА 

У ОКВИРУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ 

НАУКЕ 

 За студенте који обнављају-поново уписују овај вид студија. Трошкови – вредност предмета по 

бодовима.  

Предмет који носи 3 ЕСПБ   ПО 51 6.000,00 90 EUR 

Предмет који носи 5 ЕСПБ ПО 51 10.000,00 130 EUR 

Предмет који носи  6-9 ЕСПБ   ПО 51 18.000,00 220 EUR 

Предмет који носи 10 ЕСПБ   ПО 51 20.000,00 260 EUR 

Продужење рока за одбрану рада ПО 51 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  

ПО 51 2.000,00 40 EUR 

Четврто полагање испита, по предмету,  у току школске 

године у којој је одслушан предмет  
ПО 51 2.000,00 4400  EEUURR      

Промена теме завршног рада и/или  обнова теме за 

студенте који се поново уписују на студијски програм 
ПО 51 3.500,00 5555  EEUURR    



Издавање свих врста преписа семестралних листова 

и програма  

 

ПО 58 
6.000,00 9900  EEUURR    

Издавање дупликата уверења о дипломирању ПО 58 1.300,00 2255  EEUURR      

Издавање дупликата индекса ПО 58 2.000,00 3300  EEUURR  

Испис са специјалистичких академских студија ПО 58 3.000,00 5500  EEUURR  

Одбрана завршног рада ПО 53 55.000,00 880000  EEUURR    

Издавање дипломе - по ценовнику Универзитета ПО 58      

Накнадна овера семестра, накнадна пријава испита ПО 58 1.000,00 2200  EEUURR    

 
Трошкове конкурса сноси кандидат у стварном износу.  

 

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. 

Школарина за специјалистичке академске студије врши се:  

 у две једнаке рате и то прва приликом уписа студија а друга приликом уписа другог семестра, 

или 

 у четири или 

 у пет рата  

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

испуњености услова, све док се одређени износ не уплати. 

 

 

 Цене изражене у еврима примењиваће се за кандидате који нису са територије Републике Србије и за које 

плаћање врше установе преко страних банака по профактури и/или кандидат који није у радном односу у 

Републици Србији (односно страни држављанин)уплаћује износ изражен у еурима у динарској 

противвредности  по  средњем курсу на дан уплате  а по профактури на текући рачун Медицинског 

факултета. 

Цена која је изражена за усавршавање страних држављана односи се на семестре, односно наставу. У цену 

није урачуната одбрана завршног рада као и штампање дипломе. Те трошкове кандидат сноси по утврђеном 

ценовнику. 

 

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. 

 


