ЦЕНОВНИК
услуга које сe пружају студентима основних специјализација
на Медицинском факултету у Београду

Назив студија

Прописани
буџетски
рачун
прихода
742311
аналитичка
шифра
прихода

Трошкови
школарине
у динарима

Трошкови
школарине
у еврима

ПО50

58.000,00

960,00 EUR

ПО 55

150.000,00

2.000,00EUR

ПО 57

85.000,00

1 200,00EUR

ПО 57

51.000,00

720,00 EUR

ПО 57

85.000,00

1 200,00 EUR

ПО 57

15.000,00

ПО 59

35.000,00

500,00 EUR

ПО 59

35.000,00

500,00 EUR

ПО 58

8.000,00

120,00 EUR

10.000,00

150,00 EUR

ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
1.
2.
3.

3.a

3.б

3.в

4.
5.
6..

7.

Уписнина
Двосеместрална настава за здравствене
специјализације - један семестар
Полагање здравствених специјалистичких
испита из свих области медицине
Уколико кандидат не приступи полагању
заказаног испита, обавезан је да за поновно
пријављивање испита уплати 60% од
трошкова испита (осим незапослених
здравствених радника)
Уколико кандидат не положи специјалистички
испит свако наредно полагање плаћа у пуном
износу
Незапослени здравствени радници који не
приступе полагању специјалистичког испита у
року за који су испит пријавили или нису
положили тест наредно пријављивање
специјалистичког испита
Признавање дела специјалистичког стажа
обављеног у иностранству
Признавање дела специјалистичког стажа
обављеног у земљи
Издавање свих врста преписа специјализације
(после дипломирања)
Издавање преписа по посебним захтевима
(преписи индекса, препис записиника са
полагања испита или програма
двосеместралне наставе)

ПО 58

8.

Решавање молби за продужење стажа,
одлагања полагања испита,

9.

Поновно слушање двосеместралне наставе
уплаћује се 60 % од укупних трошкова
Година специјализације – незапослени

10.

Година специјализације – приватне
здравствене установе и установе које нe
10. а
обављају здравствену делатност као примарну

10.б

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Година специјализације – за запослене у
установама чији је оснивач Република Србија
а које нe обављају здравствену делатност као
примарну
Страни држављани који се налазе на
здравственим специјализацијама на нашем
факултету плаћају годину специјализације у
износу од
- година здравствене специјализације
Нострификација дипломе за специјализације
Издавање дипломе
Трошкови исписа
Издавање дупликата уверења о дипломирању
Издавање дупликата индекса

ПО 58

4.000,00

70,00 EUR

ПО 55

180.000,00

2.400,00EUR

ПО 54

65.000,00

ПО 54
150.000,00

ПО 54

ПО 61 ЗС
ПО 59
ПО58
ПО58
ПО 58
ПО 58

1 850,00 EUR

80.000,00

4.000,00 EUR
10.000,00
3.000,00
1 300,00
2.000,00

200 EUR
45 EUR
20 EUR
30 EUR

Трошкове уписнине 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.
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 специјалистичког испита, као и штампање дипломе. Те трошкове
кандидат сноси по утврђеном ценовнику.

