МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
др Суботића 8
Телефон: (011) 36 36 332
Факс: (011) 2684 053
E-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs
Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник број 76/20) Факултету је одобрен упис 470
студената финансираних из буџета на прву годину свих програма основних академских и
интегрисаних академских студија. Факултет је овај број студената прерасподелио по
студијским програмима, а преостали број до укупно расписаног броја ће бити уписан у статусу
самофинансирајућих студената.
Наведеном Одлуком Владе, Факултет је добио додатна буџетска места за студенте ромске
националнoсти (4 местa) и студенте са инвалидитетом (4 местa).
Број самофинансирајућих студената ће бити умањен на оним студијским програмима на којима
остваре право уписа студенти припадници ромске националности и студенти са
инвалидитетом.
Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број кандидата држављана Републике Србије који
су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству који се може уписати
на терет буџета (4 местa за Факултет).
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Интегрисане академске студије медицине на српском језику (360 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА:
Медицински факултет уписује:
- за стицање звања доктор медицине на српском језику (интегрисане студије у трајању од 6
година, односно 360 ЕСПБ) 460 студената који се финансирају из буџета и 40
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.
Лице које испуњава ове услове је остварило право на упис на студијски програм ако се пријавило
на конкурс и у колико се налази на ранг листи до броја који је предвидђен за упис.
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.
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.
Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно 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.
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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.
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.
ПОСТУПАК ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ
Кандидат – страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси:
Копије оригиналних докумената:
- средње школе, преведене код судског тумача (четири сведочанства и диплома средње школе)
- Копију Решења о ностификацији или потврду о томе да је запошета нострификација (у
Агенцији за квалификације Републике Србије, Мајке Јевросиме 52, Београд), а оригинална
документа донети на увид.
-Извод из матичне књиге рођених-преведен код судског тумача, оригинал на увид;
-Фотокопију пасоша;
-Уверење да је здравствено способан за студије медицине (лекарско уверење);
-Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 100 еура у динарској
противвредности;
-Пре уписа кандидат-страни држављанин дужан је да поднесе доказе:
-да је здравствено осигуран;
-да влада срским језиком.
Документа Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске не треба преводити.
КАНДИДАТИ КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ
I ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ који су у школској 2019/2020. години стекли страну
средњошколску исправу.
II УПИС БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА-члан 56. Статута Медицинског факултета
На студијски програм интегрисаних академских студија медицине у септембарском уписном
року може,без пријемног испита, да се упише:
(1) лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, као и
лице које је завршило основне студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона
о високом образовању “Службени гласник РС“, бр.76/05,100-07-аутентично тумачење, 97/08,
44/10, 93/12,89/13,99/14,45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16, из области медицинских
наука,
(2) студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је остварио
најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму интегрисаних академских студија медицине
на другом универзитету, односно другој високошколској установи у протеклих пет година, а
које је при упису на ту високошколску установу полагало квалификациони испит из хемије и
биологије или је на првој години студија слушало наставу из неорганске и органске хемије у
обиму од најмање 150 часова и стекло најмање 10 ЕСПБ бодова из хемије и слушало наставу из
(претежно) биологије животиња у обиму од најмање 150 часова и стекло најмање 10 ЕСПБ
бодова из биологије.
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За прелазе са других медицинских факултета ван Универзитета у Београду важе додатни
услови које је прописао Факултет чланом 39. Став 6. и став 8. Статута Медицинског
факултета и Одлуком Наставно научног већа:
Студенти других медицинских факултета могу да се упишу на Медицински факултет у
Београду ако су остварили 60 ЕСПБ бодова на студијском програму интегрисаних академских
студија медицине на другом факултету и ако испуњавају услове за упис по годинама студија
прописане Статутом Факултета и одлуком Наставно-научног већа;
Наставно-научно веће је утврдило додатне критеријуме за упис студената са других
медицинских факултета:
-

Да студент у току студија није обновио ниједну годину студија,

На Медицински факултет се дозвољава прелаз студентима који су завршили предклиничке
предмете на другим факултетима, тj. закључно са завршеном трећом годином студија.
(3) студент коме је престао статус студента у случају:
1.исписивања са студија
2.неуписивања школске године
а који испуњава услове из тачке 2.,
Ова лица могу да се упишу само као самофинансирајући студенти и не убрајају се у одобрени
број студената за одређени студијски програм.
Наставно-научно веће Факултета одлучује о признавању положених испита уколико су исправе
стечене у Републици Србији, уколико је исправа стечена у иностранству неопходно је да
кандидат поднесе захтев за признавање пређеног дела студијског програма Универзитету у
Београду .
Студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, не може да се упише на
факултет, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој
је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, за
интегрисане академске студије износи 126.600,00 динара.
Висина школарине за студенте стране држављане износи 2.500,00 евра.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику (Medicine) (360 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА:
Медицински факултет уписује:;
- за стицање звања доктор медицине (интегрисане студије у трајању од 6 година, односно 360
ЕСПБ) - студије на енглеском језику, 60 самофинансирајућих студената, држављана Републике
Србије и страних држављана;
- за стицање звања доктор медицине (интегрисане студије у трајању од 6 година, односно 360
ЕСПБ) - студије на енглеском језику, 30 самофинансирајућих студената, по посебним
међународним уговорима.
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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.
Кандидат за упис на студијски програм може остварити 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 два. 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.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три
награде на републичком или међународном такмичењу из календара такмичења Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, из предмета који се полаже на пријемном испиту може
се признати максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
На пријемном испиту за студије медицине на енглеском језику полажу се тестови из Хемије и
Биологије и одржава се усмени интервју на енглеском језику са кандидатима. Сваки тест има
по 25 питања и сваки тачан одговор бодује се једним бодом. Интервју носи од 0 до10 бодова.
Право уписа има кандидат који је постигао најмање 31 бод на пријемном испиту и налази се у
оквиру одобреног броја за упис кандидата.
Кандидати који се уписују по посебним међународним уговорима полажу пријемни испит који се
састоји из тестова из Хемије и Биологије и стичу од 0 до 60 бодова. Право уписа има кандидат
који је постигао најмање 31 бод на пријемном испиту и налази се у оквиру одобреног броја за
упис кандидата.
ПОСТУПАК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА:
Кандидат за упис на интегрисане академске студије медицине на енглеском језику конкурише за
упис у јулском и септембарском уписном року.
Приликом пријављивања на конкурс кандидат-страни држављанин подноси нострификовану
диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању, оригинална документа из
средње школе која морају бити преведена код судског тумача именованог од стране
Министарства правде Републике Србије и нострификована у Агенцији за квалификације
Републике Србије, Мајке Јевросиме 52, Београд, оригинални извод из матичне књиге рођених и
превод оверен код судског тумача именованог од стране Министарства правде Републике
Србије.
Приликом пријаве на Конкурс кандидат- држављанин Републике Србије подноси лекарско
уверење да је способан за студије медицине, које се издаје у сваком Дому здравља или у
Студентској поликлиници. Крунска 57, Београд.
Приликом пријаве на Конкурс кандидат- страни држављанин подноси лекарско уверење да је
способан за студије медицине, издато од стране лекара опште праксе (general practitioner) из
земље чији је држављанин, или у Дому здравља или у Студентској поликлиници. Крунска 57,
Београд.
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Кандидат – држављанин Републике Србије и страни држављанин подноси доказ о плаћеној
накнади за полагање пријемног испита у износу од 140 евра у динарској противвредности.
Кандидат- страни државњанин приликом уписа приликом прилаже потврду о регулисаном
боравку - МУП Београд- Одељење за странце, улица Савска 35, Београд, доказ да је здравствено
осигуран, Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, а сви кандидати подносе и доказе о
уплати прве рате школарине у износу од 3.500,00 евра у динарској противвредности
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
Висина школарине за студије на енглеском језику износи 7.000,00 евра и може се платити у 2
рате, у једнаким износима од 3.500,00 евра у динарској противвредности.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Основне академске студије сестринство (240 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА:
Медицински факултет уписује:
- на основне академске студије сестринство 10 буџетских и 38 самофинансирајућих студената
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС:
У прву годину студија сестринства може да се упише лице које има одговарајуће средње
образовање у четворогодишњем трајању и ако је здравствено способан за студије сестринства.
Под одговарајућим средњим образовањем за студије сестринства сматрају се гимназија,
средња медицинска школа, школа ветеринарског усмерења и остале школе из области
здравства.
Лице које испуњава ове услове је остварило право на упис на студијски програм ако се пријавило
на конкурс и у колико се налази на ранг листи до броја који је предвидђен за упис.
Приликом пријаве на Конкурс кандидат подноси и лекарско уверење да је способан за студије
сестринства, 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.
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
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развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту
признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
На пријемном испиту полажу се тестови из Биологије (обавезан предмет) и из једног од
следећа два предмета која су изборна: Хемија или Основа здравствене неге.
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.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
Висина школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије за основне
академске студије сестринство 121.600,00 динара
Висина школарине за студенте стране држављане износи 2.500,00 евра.
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