
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
Преглед  висине школарине за основне академске и интегрисане академске студије     

за шк. 2016/2017. годину 
* У зависности од успешности студирања, односно броја остварених бодова у току шк. године;                                  
** износ школарине за студенте- стране држављане који захтевају консултативни рад на енглеском језику  
*** износ школарине за студенте држављане бивше СФРЈ ван ЕУ 

Ф А К У Л Т Е Т 
Висина школарине 

Држављани РС 
Страни студенти 

( у динарској 
противвредности) 

Архитектонски факултет 240.000, 00 дин 3.000 € 
Грађевински факултет 100.000, 00 дин 1.800 € 
Електротехнички факултет   -ел. и рач. 
                                        -софтверско инж. 

108.000,00 дин 
243.500,00 дин 

2.000 € 
3.000 € 

Машински факултет 66.000,00 дин 1.800 € 
Рударско-геолошки факултет 57.000,00 дин 1.150 € 
Саобраћајни факултет 90.000, 00 дин 1.700 € 
Технолошко-металуршки факултет 66.000,00 дин 2.400 € 
Технички факултет у Бору 50.000,00 дин 2.000 € 
Факултет организационих наука 

режим на даљину 
138.000,00 дин 
156.000,00 дин 

2.000 € 
2.500 € 

Пољопривредни факултет 90.000,00 дин 2.200 € 

Шумарски факултет 72.000,00 дин 1.500 € 

Економски факултет 85.272- 112.200 дин* 1.500 € 
Правни факултет 95.000,00 дин 2.100 € 
Православни богословски факултет 105.000,00 дин 1.000 € 
Филозофски факултет 118.548,00 дин 226.519,00 дин 
Филолошки факултет 119.000,00 дин 2500 € - 6.000 €** 
Факултет политичких наука  91.700- 99.700,00 дин 1.500 € 
Факултет безбедности   106.500,00 дин 1.800 € 
Учитељски факултет 96.000,00 дин 2.000 € 
Факултет спорта и физичког васпитања 147.000,00 дин 2.000 € 
Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију 84.000,00 дин 1.680 € 

Медицински факултет 
(интегрисане академске студије) 
(интегрисане академске студије на енглеском језику) 
основне академске студије Сестринство  

126.600,00 дин 
7.000,00 $ 

121.600,00 дин 

2.500 € 
7.000 $ 
2.500 € 

Факултет ветеринарске медицине 
(интегрисане основне и мастер академске студије) 120.000,00 дин 2.500 € 

 
Фармацеутски факултет   

 (интегрисане основне и мастер академске студије) 
                     Фармација - на енглеском језику 

145.000, 00 дин 
3.500 € 

2.500 € 
3.500 € 

Стоматолошки факултет 
(интегрисане академске студије на српском језику) 
(интегрисане академске студије на енглеском језику 

 
180.000,00 дин 

3.600 € 
5.000 € 

Математички факултет 129.000,00 дин 3.500 € 
Физички факултет 60.000,00 дин 2.650 € 
Хемијски факултет 102.000,00 дин 2.500 € 
Факултет за физичку хемију 64.800,00 дин 1.800 € 
Биолошки факултет 80.000,00 дин 160.000 дин *** 

2.500 € 
Географски факултет 86.000,00 дин 2.500 € 
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