
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ЛЕКАРЕ КОЈИМА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

У БЕОГРАДУ ОДОБРАВА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ/УЖЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

ПО ОСНОВУ РАДА У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КАО И 

УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО 

ПРИМАРНУ 

За октобарски уписни рок 2021/2022. године Медицински факултет у 

Београду прима пријаве за упис на специјализације и уже специјализације 

у периоду од  

16.августа до 03. септембра.године. 

Специјализације трају од 3 до 6 година и обављају се на основу програма 

специјализација  односно  издатих упута за  установе  у којима Медицински 

факултет има именоване менторе за обављање специјалистичког стажа.  

Двосеместрална настава , као обавезан део специјалистичког стажа, обавља 

се на Медицинском факултету у Београду односно у наставним базама 

Факултета. Катедре за специјалистичку наставу за сваку школску годину  на 

основу броја уписаних специјализаната праве распоред обављања практичног 

рада и теоријске наставе. 

Након савладаног програма специјалистичког стажа (савладаних вештина, 

одслушане двосеместралне наставе и положених колоквијума) стиче се право 

на полагање специјалистичког испита. 

ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ: 

Уписнину – која у шк. 2021/2022. години  износи 58.000. динара. 

Годишњу школарину која у шк. 2021/2022. износи: 

- За лекре запослене у приватним здравственим установама 150.000,00 

динара по години студија. 

- За запослене у установама чији је оснивач Република Србија а које не 

обављају здравствену делатност као примарну – износи 80.000.динара 

по години студија. 

Двосеместрална настава уплаћује се по ценовнику који буде важећи у тренутку 

уписа двосеместралне наставе. У шк. 2021/2022. години један семестар 

настеви износи 150.000 . динара (два сместра 300.000. динара) 

Полагање специјалистичког испита и издавање дипломе  уплаћује се по 

ценовнику који буде важећи у тренутку полагања специјалистичког испита (у 

шк. 2021/202 2полагање испита и издавање дипломе износи 95.000. динара) 



Трошкови специјализације не обухватају настале  материјалне трошкове 
неопходне за обављање специјалистичког стажа у здравственој установи 
(заштитну одећу, дозиметре и сл.) 
 

Све уплате врше се унапред  на текући рачун Медицинског факултета у 

Београду, по предходно издатом рачуну. 

Лекарима који лично сносе трошкове студија, на лични захтев, постоји 

могућност одобравања уплата школарине  у више месечних рата. 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

Трају 12 месеци од којих је теоријска настава организована у два семестра а 

практични рад је предвиђен у укупном трајању уже специјализације у пуном 

радном времену. 

Теоријска настава почиње наставом из предмета: Здравствена Статистика и 

Здравствена информатика, коју заједно слушају полазници свих грана ужих 

специјализација. Предмети се завршавају полагањем испита. 

Након савладаног програма уже специјализације стиче се право полагања 

усменог испита пред испитном комисијом одговарајуће гане уже 

специјализације. 

Ужа специјализација завршава се јавном одбраном рада уже специјализације. 

Тема за израду рада и ментор пријављују се у току другог семестра наставе а 

најкасније до овере  другог семестра (краја наставе) 

ТРОШКОВИ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 

Трошкови Конкурса у износу од  11.000 динара уплаћују се на текући рачун 

Медицинског факултета на основу издатог рачуна. 

Један семестар наставе у шк. 2021/2022.одини износи 200 000. динара (оба 

семестра 400000. динара)Трошкови полагања усменог испита уплаћују се по 

ценовнику који буде важећи у тренутку полагања испита. У шк. 2021/2022. 

Години полагање усменог испита пред комисијом износи 65.0000. динара. 

Одбрана рада и диплома уплаћују се по ценовнику који буде важећи у тренутку 

одбране. У шк. 2021/2022. години одбрана рада са дипломом износи 95.000. 

динара . 

Сви остали евентуални трошкови уплаћују се по ценовнику који је важећи за 

уже специјализације. 

Све уплате врше се унапред  на текући рачун Медицинског факултета у 

Београду, по предходно издатом рачуну. 



Лекарима који лично сносе трошкове студија, на лични захтев, постоји 

могућност одобравања уплата школарине  у више месечних рата. 

 

 


