
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
САВЕТ ФАКУЛТЕТА
БРОЈ: 25/V-4
ДАТУМ: 27.02.2014.год.

На основу члана 61. став 6. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број
76/05, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 ) и чланa 114. Статута Медицинског факултета у
Београду, на седници Савета Медицинског факултета у Београду одржаној дана
27.02.2014.године, усвојен је

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ДРУГИХ НАКНАДА

НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.
Овим правилником дефинишу се мерила за утврђивање висине школарине и других

врста финансијских обавеза студената интегрисаних академских студија медицине, студија
првог степена и студија другог степена (у даљем тексту: студенти) које се организују на
Медицинском факултету у Београду (у даљем тексту: Факултет).

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Овим Правилником Факултет обезбеђује јавност и транспарентност мерила за

утврђивање висине школарине и употребу финансијских средстава остварених из
школарине.

Члан 3.
Средствима оствареним из школарине, Факултет обезбеђује потребне услове

студентима за успешно савладавање студијског програма, за рад студентског парламента и
ваннаставну активност студената, зараде запослених и за друге намене у складу са законом
и Статутом Факултета.

Члан 4.
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за

стицање 60 ЕСПБ бодова.
Школарина је укупан износ трошкова које Факултет има по основу реалних

трошкова и трошкова за редовне услуге које пружа студенту у оквиру остваривања
студијског програма за једну школску годину.



Члан 5.
Школарина се утврђује у висини која покрива накнаду за трошкове:

1. Услуга које Факултет пружа студенту у оквиру остваривања студијског програма-
активне наставе: предавања, вежбе, практикуме, семинаре и друге облике студија
предвиђене студијским програмом, колоквијуме, испите, стручну помоћ при изради
завршних радова и трошкове експерименталног рада и др.

2. Ова накнада покрива део зарада наставника, сарадника и других учесника у настави и
њихово научно и стручно усавршавање и све што је неопходно за практичну наставу.

3. Материјалне трошкове Факултета (електрична енергија, грејање, комуналне услуге и
др.) који нису покривени из средстава буџета.

4. Инвестиционо и текуће одржавање које није покривено из средстава буџета.
5. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија.
6. Услуге административно стручних служби.

СТАТУС СТУДЕНАТА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ

Члан 6.
Студент који се уписује на годину студија у статусу студента који се сам финансира,

обавезан је да уплати школарину.
Студент приликом уписа уплаћује школарину у пуном износу или у више рата у

току школске године.
О једнократној уплати школарине или уплати у више рата, одлучује на захтев

студента декански колегијум у складу са ценовником студија који усваја Савет Факултета.

Члан 7.
Студент који није стекао услов да упише наредну годину интегрисаних академских

студија медицине  плаћа 30% школарине.
Студент који уписује студије другог и трећег степена студија на Медицинског

факултета у Београду уплаћује школарину у складу са ценовником студија који усваја
Савет Факултета.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ДРУГИХ ВРСТА
ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА

Члан 8.
Износи накнада за пружање услуга студентима односе се на услуге у области

наставе, административне услуге, и друге врсте услуга неопходних за остваривање
студијског програма, рад студентског парламента и ваннаставних активности студената.



Члан 9.
Студенти Факултета који се финансирају из буџета, као и они који се сами

финансирају, после трећег неуспелог полагања плаћају накнаду трошкова за полагање
пријављеног испита.

Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује Савет Факултета.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.
Студент плаћа Факултету накнаду трошкова за пружање услуга у вези студија које

се обављају по захтеву студента.
Износ накнаде за услуга из става 1. овог члана утврђује Савет Факултета.

Члан 11.
Лице које је уплатило накнаду за полагање пријемног испита ради уписа, а није

приступило полагању пријемног испита нема право на повраћај уплаћеног износа.
Лице које уплати школарину и упише студије нема право на повраћај уплаћене

школарине приликом исписа после почетка школске године.

Члан 12.
Лице које уплати школарину за упис у прву годину интегрисаних академских

студија медицине, студија првог степена или студија другог степена које се организују на
Медицинском факултету у Београду први пут, а не изврши упис, има право на повраћај
уплаћеног износа на име школарине, умањеног за 10%.

Студент који је први пут уписао прву годину студија, приликом исписа пре почетка
школске године, има право на повраћај уплаћеног износа школарине умањеног за 10%.

Члан 13.
Студент који уплати износ школарине на име уписа осталих година студија а не

изврши упис, има право на повраћај уплаћеног износа школарине умањеног за 10%.

Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет

страници Факултета www.med.bg.ac.rs.

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Проф. др Цане Тулић


