УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Др Суботића бр. 8
11000 Београд
Контакт телефон: 011 36 36 332
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Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs
К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА МЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ
1. Медицински факултет у Београду уписује у прву годину интегрисаних академских
студија медицине 450 * студената који се финансирају из буџета Републике Србије
и 50 самофинансирајућих студената за стицање звања доктора медицине
(интегрисане студије у трајању од шест година односно 360 ЕСПБ).
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 126.600,00 динара.
2. 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.
3. Редослед кандидата за упис на прву годину студија медицине утврђује се на основу
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на
пријемном испиту.
4. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из
свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2. По овом основу кандидат
може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи
заокружује се на два децимална места.
5. Кандидат за упис на студије медицине полаже пријемни испит
На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије.
Сваки тест има по 30 питања и сваки тачан одговор вреднује се једним бодом.
По овом основу кандидат може да освоји највише 60 бодова.
6. Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили
jедну од прве три награде из Хемије и Биологије на републичком такмичењу које
организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на
међународном такмичењу, признаје се 30 бодова из тог предмета.
Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког
стваралаштва талената.
7. Право уписа има кандидат који је постигао најмање укупно 31 бод на тестовима
који се полажу на пријемном испиту и може се уписати у статусу студента који се
финансира из буџета Републике (буџетски студенти) уколико се налази на ранг
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета или у статусу студента
који се сам финансира ( самофинансирајући студент) уколико се налази на ранг
листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.
8. Факултет утврђује јединствену ранг листу свих пријављених кандидата са укупним
бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом.
9. Учесник конкурса може уложити примедбу Комисији за упис студената:
1. на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
2. регуларност пријемног испита,
3. своје место на ранг листи.

10. Након одлучивања по приспелим жалбама Универзитет објављује коначне ранг
листе које су основ за упис.
11. Ако се кандидат који је остварио право уписа не упише у предвиђеном року губи
право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној
ранг листи.
Упис без полагања пријемног испита
Кандидати који испуњавају услове из чл. 55 Статута Медицинског факултета (објављен на
сајту Факултета) могу да се упишу на студије медицине без полагања пријемног испита.
Ово се односи и на лице коме је престао статус студента у складу са Законом, ако је
предходно положио све испите на првој години студијског програма и остварио 60 ЕСПБ
бодова као и на студента другог медицинског факултета под условима које прописује
Факултет.
Ова лица могу се уписати само као самофинансирајући студенти и не убрајају се у
одобрени број самофинансирајућих студената.
Упис је у септембарском конкурсном року.
Лице доставља писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис.
Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако
Факултет има просторне и друге услове.
Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству
Држављани Републике Србије који су предходно образовање завршили у иностранству
приликом пријављивања на Конкурс подносе диплому нострификовану у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја и сведочанства стечена у иностранству.
Детаљи о упису ових кандиадта биће објављени након добијања Упутства из
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици
Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укљујући право на
буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати
нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација.
Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признања.
Ови кандидати прилажу, поред прописане документације и изјаву да су припадници
Српске националне мањине.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република
Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република
Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

Упис страних студената
Кандидат, страни држављанин, конкурише за упис на студије медицине на српском језику
у септембарском уписном року. Страни држављанин може се уписати на студијски
програм под истим условима као и држављанин Републике Србије.
Страни држављанин плаћа школарину.
Школарина за студенте стране држављане износи 2500 евра у динарској противвредности.
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси
нострификовану и преведену диплому о завршеној средњој школи и копије сведочанстава
или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената,
фотокопију пасоша, извод из матичне књиге рођених и доказ да је здравствено способан за
студије медицине (лекарско уверење) и доказ о уплати накнаде за полагање пријемног
испита у износу од 100 евра у динарској противвредности.
У прву годину интегрисаних академских студија медицине може да се упише лице које
има одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању (као и држављани
Републике Србије).
Кандидат за упис полаже пријемни испит.
На пријемном испиту полажу се тестови из Хемије и Биологије.
Право уписа има кандидат који је постигао најмање 31 бод на тестовима који се полажу на
пријемном испиту.
Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран;
- да влада српским језиком.
Упис лица кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије
Услови уписа лица кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије,
а спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити објављени када
добијемо детаљне информације.

Напомена:
*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.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
ПРВИ УПИСНИ РОК

Пријављивање кандидата
Листа пријављених кандидата
Примедбе на листу са бројем бодова из средње школе - Комисији за
упис студената

Коначна листа пријављених кандидата
Пријемни испит
Прелиминарна јединствена ранг листа
Примедбе на Прелиминарну ранг листу – Комисији за упис студената
подносе се на посебном образцу који се може добити у Студентској
служби или електронски путем линка
http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/prijemni-primedbe.dot
Кандидати који су уложили примедбе на Прелиминарну ранг листу
Комисији за упис студената могу извршити увид у свој лист за унос
одговора
Решење Комисије за упис по примедбама
Жалбе на решење Комисије Декану - подносе се преко Писарнице
факултета или електронски на адресу prijemni.ispit@med.bg.ac.rs
најкасније
Решење Декана по жалбaма
Објављивање коначне ранг листе Факултета
Коначна ранг листа Универзитета – основ за упис
Упис 450 кандидата – који се финансирају из буџета
Спуштање ранг листе на место неуписаних буџетских (од 451 на ранг
листи)
Прозивка до попуне броја
Упис кандидата – самофинансирајућих студената

21,22, 23 и 24. јуна 2017.
од 9,00-13,00 часова
25. јуна 2017.
у 12,00 часова
25. јуна 2017.
од 12,00-14,00 часова
Након овог рока листа се
сматра коначном
26. јуна 2017. у 9,00 часова
28. јунa 2017.
у 12,00 часова
30.јуна 2017.
у 8,00 часова
до 1. јула 2017.
до 20,00 часова

2. јул 2017.
од 11,00 до 12,00 часова
2. јулa 2017.
до 20,00 часова
3. јулa 2017.
до 20,00 часова
4. јула 2017.
до 20,00 часова
6. јула 2017.
у 9,00 часова
6.јула 2017.
у 12,00 часова
7.јула 2017. од 9,00 до 15,00
8.јула 2017. од 9,00 до 11,30
8.јула 2017. од 12,00-13,30

Спуштање ранг листе на место неуписаних самофинансирајућих
студената

8. јула 2017. у 14,00 часова
10. јула 2017.
од 9,00 до 13,00 часова
10.јула 2017.
од 13,30 - 15,00 часова

Прозивка до попуне броја

10. јула 2017. у 15,30 часова

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа.
Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи .

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а
уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
1. Сведочанство за све разреде предходно завршене школе;
2. Диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
3. Дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као
ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три
награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6,000 динара (
уплата се врши у пошти или банци на посебно одштампаној уплатници која се
добијa уз пријавни лист, који се купује у скриптарници Факултета - сутерен
Факултета)
5. Извод из матичне књиге рођених;
6. Лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине (уверење се издаје
у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд ).
Фотокопије предатих докумената се не враћају.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Лекарско уверење;
4. Два обрасца ШВ 20 – преузети са линкa www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf
5. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не
лепити);
6. Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за
студенте на буџету;
7. Изјава – добија се у Студентској служби;
8. Два примерка попуњеног и потписаног уговора за самофинансирајуће студенте –
добијају се у Студентској служби;
9. Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 126.600,00 динара на
рачун Факултета број 840 – 1139666 – 89 са позивом на број 742121 – ПС02
Уколико се уплаћује на рате, динамика уплата је следећа:
- I рата у износу од 36.600,00 динара уплаћује се приликом уписа
- II рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2017.
- III рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2018.
- IV рата у износу од 30.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2018.
10. Пре уписа у Студентској служби кандидати могу да се фотографишу за
идентификациону картицу која служи за идентификацију за улазак у Студентски
дом, мензу ,...

ДЕКАН
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Небојша Лалић

