
 1 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
др Суботића 8 
Телефон: (011) 36 36 333 
Факс: (011) 2684 053 
E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs 
Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs 
 
 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: 
Интегрисане академске студије медицине (360 ЕСПБ)                                                                                
Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику (Medicine) (360 ЕСПБ)                                                                                
Основне академске студије сестринство (240 ЕСПБ)                                                                                
БРОЈ СТУДЕНАТА:   
Медицински факултет уписује: 
- за стицање звања доктор медицине (интегрисане студије у трајању од 6 година односно 360 
ЕСПБ) 450 студената који се финансирају из буџета и 50 самофинансирајућих студената; 
- за стицање звања доктор медицине (интегрисане студије у трајању од 6 година односно 360 
ЕСПБ) - студије на енглеском језику 60 самофинансирајућих студената; 
- на основне академске студије сестринство 48 самофинансирајућих студената  
 
 
* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република за 
школску 2017/2018. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју 
самофинансирајућих студената. 
 
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС:  
У прву годину студија медицине може да се упише лице које има одговарајуће средње 
образовање у четворогодишњем трајању и ако је здравствено способан за студије медицине. 
Под одговарајућим средњим образовањем за студије медицине сматрају се гимназија, средња 
медицинска школа, школа ветеринарског усмерења и остале школе из области здравства. 
За студије на енглеском језику услов је знање енглеског језика. 
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 
средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно испиту за проверу 
склоности и способности .  
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по 
основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном 
испиту. 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду 
средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 
бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.  
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.  
Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде 
на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту 
признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном  испиту. 
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:  
На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије.  
Сваки тест има по 30 питања и сваки тачан одговор бодује се једним бодом. 
Право уписа има кандидат који је постигао најмање 31 бод на  пријемном испиту и налази се у 
оквиру одобреног броја за упис кандидата. 
Награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената се неће 
признавати као положен пријемни испит. 
Кандидати који испуњавају услове из чл. 55 Статута Медицинског факултета могу да се упишу 
на студије медицине без полагања пријемног испита у септембарском уписном року. 
ПОСТУПАК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА:  
Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси и лекарско уверење да је способан за студије 
медицине, које се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, 
Београд, доказ о уплати 6.000,00 динара на име трошкова Конкурса).  
Кандидат, страни држављанин, конкурише за упис у септембарском уписном року. 
Приликом  пријављивања на конкурс подноси нострификовану диплому о завршеној  средњој 
школи у четворогодишњем трајању, оригинална документа из средње школе која морају бити 
преведена код судског  тумача и нострификована у Министарству просвете и спорта, 
Немањина 22-26 Београд, оригинални извод из матичне књиге рођених и превод оверен код 
судског тумача, потврду да влада српским језиком одговарајућег Института, лекарско уверење 
- Студентска поликлиника, Крунска 57, Београд или  било који дом здравља, потврда  о 
регулисаном боравку - МУП Београд- Одељење за странце, улица Савска 35, Београд и уплата 
накнаде за трошкове полагања класификационог испита у износу од 100 евра за студенте 
стране држављане и 140 долара за студенте који конкуришу за упис у прву годину 
Интегрисаних академских студија медицине на енглеском језику у динарској противвредности), 
као и приликом уписа доказ да је здравствено осигуран, Одељење за инострано осигурање, 
Немањина 30. 
 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, за 
интегрисане академске студије износи 126.600,00 динара, а за основне академске студије 
сестринство 121.600,00 динара 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за студенте стране држављане  износи 2.500,00  евра. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за студије на енглеском језику износи 7.000,00 евра. 
 
 
 


