
1 
 

 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ДРУГИ УПИСНИ РОК 

 
Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената у прву годину студија 

школске 2022/2023. године на следећим акредитованим студијским програмима на српском језику:   

Назив студијског програма буџетски самофинансирајући 

Основне струковне студије – струковни физиотерапеут  2 

Основне струковне студије – струковна медицинска сестра  9 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 80.000,00 дин. 

за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 80.000,00 дин. 
 

Школарина за стране студенте износи: 

 1.800,00 € 

 

 

 

На расписани конкурс могу се пријавити кандидати који имају одговарајуће средње образовање у 

четворогодишњем трајању и уверење о здравственом стању. 

Одговарајућим средњим образовањем сматра се завршена гимназија или школе здравственог или 

ветеринарског усмерења у четворогодишњем трајању 

 

Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни испит из предмета Биологија и Хемија 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: 
 

-  читко попуњену пријаву  

   (добија се на Факултету), 

-  оригинална сведочанства  

    I, II, III и IV разреда (на увид), 

-  фотокопије истих сведочанстава, 

-  оригинал диплому(на увид), 

-  фотокопију дипломе, 

-  извод из матичне књиге рођених 

   (оригинал и фотокопија), 

-  лекарско уверење  

   (издато од надлежне здрав. установе), 

-  уплату за трошкове пријемног испит 

Напомена: Фотокопије докумената, која се дају на увид, не морају бити оверене. 
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ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС 
 

 

Пријем докумената обавиће се у згради Деканата у улици Светозара Марковића 69,  дана 1. и 2. 

септембра 2022. године, у времену од 9.00 до 15.00 часова.  

 

Трошкове пријемног испита у износу од 11.000 динара уплатити на жиро рачун  Факултета број: 840-

1226666-19,  са позивом на број:  

 

сврха уплате 
позив на број 

(одобрење) 

Трошкови пријемног испита:  

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 02030 

за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 02030 

Прималац:  Факултет медицинских наука у Крагујевцу  

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 

Пријемни испит одржаће се на Факултету медицинских наука у Крагујевцу у следећим терминима: 

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 5.09.2022. год. 12.00 - 15.00   

за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра    5.09.2022. год. 12.00 - 15.00   

Упутство кандидатима за полагање пријемног испита и примере допуштених и забрањених типова 

калкулатора можете погледати на страни medf.kg.ac.rs/informacije/upis/index.php#UpustvoPrijemni 

Све остале информације о детаљима уписа и  студирања,  можете добити на телефон: 034/306 800, или на 

web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу medf.kg.ac.rs/informacije/upis 

  

http://medf.kg.ac.rs/informacije/upis/index.php#UpustvoPrijemni
http://medf.kg.ac.rs/informacije/upis
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РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

 

 

Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три места на 

републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, из 

биологије, хемије или математике не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета. 

Пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. 

Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва 

талената. 

Рангирање кандидата обавља се на основу збира просечних оцена постигнутих у сва четири разреда 

средње школе помножених са два (максимални број бодова је 40) и на пријемном испиту (максималан број 

бодова је 60).  

Укупан максимални број бодова који кандидат може остварити износи 100. 

У статусу самофинансирајућег студента може бити уписан кандидат са коначне ранг листе који је 

остварио најмање 30 бодова. 

Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници 

Факултета. 

Кандидат може поднети приговор Комисији за упис Факултета на прелиминарну јединствену ранг 

листу у року од 24 сата од објављивања ранг листе. 

Комисија за упис доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 

На одлуку Комисије Факултета, кандидат може поднети жалбу Комисији за упис Универзитета у 

року од 24 сата од добијања одлуке Комисије Факултета. 

Коначна ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета и 

Универзитета. 

 


