
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

ДАТУМ: 20.07.2022. 

 

 

На основу Конкурса за упис студената на основне академске и  интегрисане академске 

студије Универзитета у Београду у школској 2022/2023. години Медицински факултет у 

Београду расписује 

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И 

ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023 

-ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК- 

I 

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ 

ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ 2021/2022. 

Медицински факултет Универзитета у Београду расписује други конкурсни рок за 

упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине у трајању од 6 

година, односно 360 ЕСПБ за: 

- 4 (четири) места у статусу студената који се финансирају из буџета за држављане 

Републике Србије који су у школској 2021/2022. години стекли страну средњошколску 

исправу. 

У овом конкурсном року могу се пријавити кандидати држављани Републике Србије који 

су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству, односно који су 

страну средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма у средњој 

школи у Републици Србији, или су завршили програм (ИБ) матуре.(у даљем тексту: 

Ималац стране средњошколске исправе). Ималац стране средњошколске исправе мора 

претходно обавити нострификацију стране средњошколске исправе у Агенцији за 

квалификације , Мајке Јевросиме број 51. 

http://azk.gov.rs/ 

Уколико поступак нострификације није окончан, кандидат уз пријаву подноси потврду о 

томе да је поступак у току. 

 

http://azk.gov.rs/


Упис кандидата врши се под истим условима као и упис у јунском уписном року. Текст 

Конкурса је објављен на интернет страници Медицинског факултета. 

Право уписа има кандидат који је постигао најмање 31 бод на пријемном испиту и 

налази се на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата (4) који се финансира 

из буџета утврђеног одлуком Владе Републике Србије. 

II 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-СЕСТРИНСТВО 

Медицински факултет Универзитета у Београду расписује други уписни рок за упис у 

прву годину Основних академских студија медицине –сестринство у трајању од 4 

године , односно 240 ЕСПБ за: 

- 16  (шеснаест) места у статусу самофинансирајућих студената 

- 3 (три) места у статусу студента које се финансира из буџета за лица која конкуришу 

у оквиру програма афирмативне мере лица са инвалидитетом 

- 4 (четири) места у статусу студента који се финансирају из буџета за лица која 

конкуришу у оквиру програма афирмативне мере уписа припадника ромске 

националне мањине 

Упис кандидата врши се под истим условима као и упис у јунском уписном року. Текст 

Конкурса је објављен на интернет страници Медицинског факултета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНИ РОКОВИ 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА  1. и 2.СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

 ОД 9,00 ДО 12,00 ЧАСОВА 

ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА 2. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У 13,00 

ЧАСОВА 

ПРИМЕДБЕ НА ЛИСТУ СА БРОЈЕМ 

БОДОВА ИЗ ШКОЛЕ 

2.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ОД 13,00 ДО 

15,00 ЧАСОВА 

(ЕЛЕКТРОНСКИ НА АДРЕСУ 

prijemni.ispit@med.bg.ac.rs ) 

КОНАЧНА ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ 

КАНДИДАТА 

2.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У 15,00 

ЧАСОВА 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 5.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ  У 12,00 

ЧАСОВА 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 6.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У 8,00 

ЧАСОВА 

ПРИМЕДБЕ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ 

ЛИСТУ 

НАЈКАСНИЈЕ ДО 7. СЕПТЕМБРА 2022. 

ГОДИНЕ ДО 20,00 ЧАСОВА ЕЛЕКТРОНСКИ 

НА АДРЕСУ prijemni.ispit@med.bg.ac.rs 

УВИД У ЛИСТУ СА ОДГОВОРИМА 8.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ОД 10,00 ДО 

11,00 ЧАСОВА 

КОМИСИЈА ДОНОСИ РЕШЕЊА ПО 

ПРИМЕДБАМА 

8.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ДО 15,00 

ЧАСОВА 

ЖАЛБЕ НА РЕШЕЊЕ КОМИСИЈЕ 

ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА 

9.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ДО 15,00 

ЧАСОВА 

РЕШЕЊЕ ДЕКАНА ПО ЖАЛБИ 10.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У 15,00 

ЧАСОВА 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 11.СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У 10,00 

ЧАСОВА 

УПИС КАНДИДАТА 13. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 

13,00 ЧАСОВА 

СПУШТАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ НА МЕСТО 

НЕУПИСАНИХ СТУДЕНАТА 

14. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 

11,00 ЧАСОВА 

ПРОЗИВКА ДО ПОПУНЕ БРОЈА 14. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ  У 12,00 

ЧАСОВА 

 

 

 

III 

mailto:prijemni.ispit@med.bg.ac.rs
mailto:prijemni.ispit@med.bg.ac.rs


ПРЕЛАЗИ СА ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛТЕТА ВАН УНИВЕРЗИТЕТА  

На основу чл. 39.став 6. Статута Медицинског факултета у Београду 

1.      Студенти других Медицинских факултета ван Универзитета у Бреограду  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; 

2.      Наставно-научно веће је утврдило додатне критеријуме за упис студената са других 

Медицинских факултета: 

-        Да студент у току студија није обновио ни једну годину студија, 

-        На Медицински факултет се дозвољава прелаз студентима који су завршили 

претклиничке предмете на другим факултетима, то јест закључно са завршеном трећом 

годином студија. 

3.      Студенти који се уписују са других Медицинских факултета могу да се упишу на 

Медицински факултет у Београду у статусу самофинансирајућих студената и не убрајају се 

у број студената за одређени студијски програм. 

4.      Захтев, индекс и уверење о положеним испитима се предају од  1. септембра 2022. 

године до 15. септембра 2022. године преко  писарнице Факултета. 

5.      Студенти Медицинских факултета ван Републике Србије захтеве за упис на 

Медицински факултет у Београду предају Универзитету у Београду (изузев за исправе 

стечене у Републици Српској). 

                                                     

 Упис без полагања пријемног испита – посебни случајеви уписа на студије медицине 

На Медицински факултет Универзитета у Београду без пријемног испита може се уписати 

лице које испуњава услове из чл. 56 Статута Медицинског факултета. (Посебни случајеви 

уписа на студије медицине Члан 56. (1) На студијски програм интегрисаних академских 

студија медицине 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 на 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; 3) студент 

Факултета који је већ уписан на други академски студијски програм у оквиру Факултета, 

под условима утврђеним студијским програмом, односно на начин и по поступку 

утврђеним општим актима Факултета; 28 4) лице коме је престао статус студента због 

исписивања са студија на академској високошколској установи у Републици Србији а које 

испуњава услове из тачке 2.; 

Лице које конкурише за упис без полагања пријемног испита подноси: 

1.писани захтев за упис и документацију којом доказује испуњеност услова из чл. 56 

Статута (студијски програм, уверење о положеним испитима) 

2.захтев за признавање испита  

 у року одређеном за пријаву у другом уписном року, а најкасније до 15.9.2022. године.  

Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског 

програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених 

испита, односно ЕСПБ бодова доноси Факултет. 

Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то 

право ако Факултет има просторне и друге услове о чему одлучује Декан 

уважавајући могућности Факултета. 

 

                                                          ДЕКАН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

                                       Проф. др Лазар Давидовић 


