
ТАЧКА 6. 

 

ОДЛУКА О ПРЕДЛОГУ БРОЈА СТУДЕНАТА И ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ  

ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ 

 
 

Назив студијског програма буџетски самофинансирајући 

Интегрисане академске студије медицине 88 - 

Интегрисане академске студије фармације   

 - на српском језику 84 - 

 - на енглеском језику - 45 

Интегрисане академске студије стоматологије 24 - 

Основне струковне студије-струковни физиотерапеут 14 30 

Основне струковне студије-струковна медицинска сестра 14 30 

Специјалистичке академске студије – специјалиста фармације - 48 

Мастер академске студије - Мастер менаџмент у систему здравствене заштите - 88 

Мастер академске студије - Исхрана и суплементација  48 

Мастер академске студије - Регенеративна медицина  24 

Докторске академске студије Менаџмент здравственог система  24 

Докторске академске студије-Докторска школа 6 92 

 

 

2. Утврђује се предлог школарине за школску 2023/24. годину и то: 

 

за Интегрисане академске студије и Основне струковне студије  

▪ за студијски програм Интегрисаних академских студија медицине 90.000,00 дин. 
▪ за студијски програм Интегрисаних академских студија фармације на српском језику 130.000,00 дин. 

▪ за студијски програм Интегрисаних академских студија фармације на енглеском језику  

 - за упис држављана Републике Србије 320.000,00 дин. 
 - за упис страних држављана 3.000 евра 

▪ за студијски програм Интегрисаних академских студија стоматологије 150.000,00 дин. 

▪ за студијске програме Основних струковних студија (струковна медицинска сестра и 

струковни физиотерапеут) 

80.000,00 дин. 

▪ за упис страних држављана на студијске програме Интегрисаних академских студија и 

Основних струковних студијана српском језику 

1.800 евра 

  

за Специјалистичке академске студије  

▪ за студијски програм Специјалистичких академских студија - специјалиста фармације 150.000,00дин. 

  

за Мастер академске студије  

▪ за студијски програм Мастер академских студија - Мастер менаџмент у систему 

здравствене заштите 

200.000,00 дин. 

▪ за студијски програм Мастер академских студија - Исхрана и суплементација 100.000,00 дин. 
▪ за студијски програм Мастер академских студија - Регенеративна медицина 100.000,00 дин. 

  

за Докторске академске студије  

▪ за студијски програм Докторске академске студије - Докторска школа-медицинске науке 140.000,00 дин. 
▪ за студијски програм Докторске академске студије  - Менаџмент здравственог система 140.000,00 дин. 

▪ за упис страних држављана на студијске програме докторских академских студија 2.000,00 евра 

  
 

 


