
ЦЕНОВНИК 

услуга које сe пружају студентима ужих специјализација  

на Медицинском факултету у Београду 

 

Назив студија 

Прописани 

буџетски 

рачун 

прихода 

742311 

аналитичка 

шифра 

прихода 

Трошкови 

школарине у 

динарима 

Трошкови 

школарине 

у еврима 

 

УЖЕ  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

 

   

1. Трошкови конкурса ПО50       11.000,00 118800,,0000  EEUURR 

2. 

2. а 

ужа специјализација у струци – семестар 

 

поновно слушање семестра   

ПО 56 

200.000,00 

 

80.000,00 

2.500,00EUR 

 

1.000,00 EUR 

3. 
Полагање усменог испита 

уже специјализације  
ПО 52 

 

65.000,00 

 

950,00 EUR 

4. Оцена и одбрана  уже специјализације  ПО 53 85.000,00 1 200,00 EUR 

5. Издавање дипломе ПО58 10.000,00 200,00 EUR  

6. 
Нострификација дипломе за 

специјализације 
 

ПО 59 
36.000,00 

72.000,00 рсд 
(страни 

држављани) 

7. 
Издавање преписа по посебним 

захтевима (преписи програма  наставе) 

 

ПО 58 

 

6.000,00 

 

90,00 EUR 

8. 

Решавање молби за продужење стажа, 

одлагања полагања испита, односно 

одбране рада 

 

ПО 58 

 

30.000,00 

 

400 EUR 

      

9. 

Страни држављани који се налазе на 

ужим специјализацијама на нашем 

факултету плаћају годину 

специјализације у износу 

 

 

ПО 62УС  6.000,00 EUR 

10. Издавање дупликата индекса ПО58 3.000,00 40 EUR 

11. Трошкови исписа ПО58 3.000,00 40 EUR 

12. Издавање дупликата уверења о 

дипломирању 

ПО 58 
1.300,00 25 EUR  

13. Промена теме уже специјализације ПO58 5.000,00 65 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. 

 

 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 уплаћује износ изражен у еурима 

у динарској противвредности 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 полагања усменог испита и одбрана рада уже 

специјализације, као и издавање 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. 

 


