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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

Студијски програми за које се Конкурс расписује, а који се изводе на српском језику: 
 
- Индустријска фармација                                  
- Фармацеутски менаџмент и маркетинг 
- Фармакоекономија и фармацеутска легислатива                            
- Фармацеутска здравствена заштита                                
- Козметологија                                                                          
- Биолошки лекови           
- Биохемијска дијагностика                                                 
- Фармакотерапија у фармацеутској пракси                     
- Токсиколошка процена ризика 
- Пуштање лека у промет 
 
 Студијски програми за које се Конкурс расписује, а који се изводе на енглеском језику: 
 
- Industrial Pharmacy 
- Pharmaceutical Management and Marketing 
- Pharmaceutical Health Care 
- Cosmetology 
- Toxicological Risk Assessment 

 
На специјалистичке академске студије у школској 2017/18. години прима се укупно  
288 кандидата који се сами финансирају и то: 
 
- Индустријска фармација 22 кандидата, 
- Фармацеутски менаџмент и маркетинг 22 кандидата, 
- Фармакоекономија и фармацеутска легислатива 36 кандидата, 
- Фармацеутска здравствена заштита  43 кандидата, 
- Козметологија 11 кандидата, 
- Биолошки лекови 24 кандидата,  
- Биохемијска дијагностика 24 кандидата,  
- Фармакотерапија у фармацеутској пракси 48 кандидата, 
- Токсиколошка процена ризика 22 кандидата 
- Пуштање лека у промет 24 кандидата 
 
- Industrial Pharmacy 2 кандидата 
- Pharmaceutical Management and Marketing 2 кандидата 



- Pharmaceutical Health Care 5 кандидата 
- Cosmetology 1 кандидата 
- Toxicological Risk Assessment 2 кандидата 
 

 
На студијске програме специјалистичких академских студија могу се уписати 
кандидати који имају завршене основне академске студије и мастер академске студије 
или интегрисане академске студије, у обиму од најмање 300 ЕСП бодова; 
 
На студијске програме специјалистичких академских студија могу се уписати и 
кандидати који имају завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСП 
бодова, у којем случају специјалистичке студије трају најмање две године и имају обим 
од најмање 120 ЕСП бодова. 
 
Кандидати који конкуришу за упис на специјалистичке академске студије треба да 
испуне опште услове конкурса за упис који је објавио Универзитет у Београду и услове 
прописане Правилником о специјалистичким академским студијама на Фармацеутском 
факултету. Страни студенти се уписују према општим условима конкурса објављеног 
од стране Универзитета у Београду.  
Додатни услови при рангирању:  
- просечна оцена на претходно завршеним студијама 
- дужина студирања 
- просечна оцена из предмета од значаја 
- искуство на одговарајућим истраживачким и стручним пословима 
 
Право уписа на специјалистичке академске студије Индустријска фармација 
остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, као и остали профили 
којима је Законом о лековима и медицинским средствима и Правилником о производњи 
лекова дозвољено да раде у фармацеутској индустрији на производњи лекова. Предност 
имају кандидати који су запослени у фармацеутској индустрији. Кандидати који нису 
завршили Фармацеутски факултет су обавезни да положе следеће испите: 
Фармацеутска технологија са биофармацијом и Основи индустријске фармације а 
према важећим Програмима додипломских студија на Фармацеутском факултету. 
 
Право уписа на специјалистичке академске студије Фармацеутски менаџмент и 
маркетинг остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет са или без 
радног искуства као и кандидати високог стручног образовања здравственог профила и 
осталих друштвених, природних и техничких профила са двогодишњим искуством у 
фармацеутској делатности.  
 
Право уписа на специјалистичке академске студије Фармакоекономија и 
фармацеутска легислатива остварују кандидати који имају завршен Фармацеутски 
факултет, као и кандидати који су завршили Медицински, Стоматолошки или Факултет 
Ветеринарске медицине уз услов да раде у фармацеутској делатности најмање две 
године.  
 
Право уписа на специјалистичке академске студије Козметологија остварују 
кандидати који су завршили Фармацеутски, Медицински, Технолошко-металуршки или 
Хемијски факултет. Кандидати који нису завршили Фармацеутски факултет полажу 
диференцијалне испите. 



 
Право уписа на специјалистичке академске студије Фармацеутска здравствена 
заштита остварују кандидати који су завршили  Фармацеутски факултет. 

 
Право уписа на специјалистичке академске студије Биолошки лекови остварују 
кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, Медицински факултет, 
Стоматолошки факултет, Факултет ветеринарске медицине и Биолошки факултет. 
 
Право уписа на специјалистичке академске студије Биохемијска дијагностика 
остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, Стоматолошки 
факултет, Медицински факултет и Факултет ветеринарске медицине.  

 
Право уписа на специјалистичке академске студије Фармакотерапија у 
фармацеутској пракси остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, 
Стоматолошки факултет, Медицински факултет и Факултет ветеринарске медицине.   

 
Право уписа на специјалистичке академске студије Токсиколошка процена ризика 
остварују кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, Медицински факултет, 
Стоматолошки факултет, Факултет ветеринарске медицине, Биолошки факултет, 
Технолошко – металуршки факултет, Пољопривредни факултет и Хемијски факултет. 
 
Право уписа на специјалистичке академске студије Пуштање лека у промет остварују 
кандидати који су завршили Фармацеутски факултет, положили стручни испит и имају 
најмање 2 године радног искуства на пословима производње, контроле и регистрације 
лекова и медицинских средстава. 
 
Напомена: Студијски програм Фармацеутска здравствена заштита организоваће се 
уколико се на наведени студијски програм упише најмање 5 студената у оба уписна 
рока. Студијски програми Биолошки лекови и Биохемијска дијагностика организоваће 
се уколико се на сваки од наведених студијских програма упише најмање 7 студената у 
оба уписна рока. Студијски програм Индустријска фармација организоваће се уколико 
се на  наведени студијски програм упише најмање 10 студената у оба уписна рока. 
Студијски програми Фармакоекономија и фармацеутска легислатива и 
Фармакотерапија у фармацеутској пракси организоваће се уколико се на сваки 
студијски програм упише најмање 15 студената у оба уписна рока. 
 
Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси решење о 
признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет. Страни 
држављанин плаћа школарину. 
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе: 
      1. потврду да влада српским језиком или енглеским језиком у зависности од тога на 
ком се језику студијски програм изводи, 
      2. пријавни лист (добија се на Факултету), 
      3. оригинални извод из матичне књиге рођених преведен код  судског тумача, 
      4. приликом уписа потврду о регулисаном боравку-МУП Београд, Одељење за 
странце, Савска 35, Београд, 
      5. приликом уписа кандидат страни држављанин  је  дужан  да достави потврду да је 
здравствено осигуран- Одељење за инострано осигурање, Немањина 30, Београд. 
 
Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у 



иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна 
стечена страна високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом 
Универзитета. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву 
подносе потврду о томе да је поступак у току. 
 
Кандидат је остварио право на упис уколико се налази на ранг листи до броја који је 
конкурсом предвиђен за упис. 
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи 
право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном 
распореду. 
За кандидате који су претходни ниво студија завршили у иностранству, неопходно 
је приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране јавне 
високошколске исправе. 
 
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, 
а уз пријавни лист (добија се у Архиви Факултета) подносе фотокопије следећих 
докумената:  копију дипломе и додатак дипломи, односно уверење о претходно 
завршеном степену образовања (уколико није наведена просечна оцена, кандидат 
је дужан да достави уверење о оствареној просечној оцени, a уколико нема додатак 
дипломи и уверење о положеним испитима). Уз ова документа достављају своју 
краћу биографију. Документа се подносе лично преко Архиве Факултета у 
периоду од 01. 09. 2017. до 15. 09. 2017. године у времену од 9 до 14 часова. О 
општим условима Конкурса Универзитета у Београду, кандидати се могу 
информисати на интернет страници Универзитета у Београду. 
 
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ 
 
Објављивање прелиминарне ранг листе петак 21. 09. 2017. године у 12 часова. 
Кандидат може поднети жалбу, преко Архиве Факултета, надлежној Комисији 
Факултета на регуларност поступка утврђеног конкурсом и своје место на ранг 
листи 21.09.2017. године у времену од 13 до 15 часова и 22.09.2017. године у 
времену од 9 до 11 часова.  
Саопштавање одлуке Комисије по жалби кандидата 22.09.2017. године у 13 часова.  
Подношење жалбе декану Факултета у другостепеном поступку на одлуку 
Комисије 22. 09. 2017. године од 13 до 15 часова.    
Саопштавање одлуке декана Факултета 22. 09. 2017. године у 15,30 часова. 
Коначна ранг листа биће објављена на сајту Факултета 22. 09. 2017. године у 16 
часова. 
 
Упис примљених кандидата ће се обавити у периоду од 25. до 29.09.2017. године по 
распореду који ће накнадно бити истакнут. 
 
НАПОМЕНА: Све евентуалне измене Конкурса биће благовремено објављене на 
интернет страници Факултета. 

  
За све информације заинтересовани кандидати се могу јавити Одсеку за наставу и 
студентска питања на телефоне: 3951-362. 
 


