
 

Универзитет у Новом Саду 

Медицински факултет Нови Сад 

Служба за студије првог и другог степена 

Дана: 24. 10. 2022. год. 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА  ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ  

  у школској 2022/2023. години 

Број кандидата који се прима по конкурсу: 3 у статусу финансирања из буџета, 21 у статусу 

самофинансирања 

 

ПРЕЗИМЕ ИМЕ ПРОСЕК ТРАЈАЊЕ 

Статус уписа 

1.  Багавац Ана 9,63 4г буџет 

2.  Ћорић Андријана 9,5 4г буџет 

3.  Влаховић Александар 9,08 3г 11м 29д буџет 

4.  Смиљанић Кристина 8,67 4 г 3м 10 д самофинансирање 

5.  Стојиловић Јована 8,31 8г 11м 27д самофинансирање 

6.  Поповић Димитрије 8,12 4г 9м 18д самофинансирање 

7.  Станковић Сања 
7,98 

9г 11м 27д самофинансирање 

 

Упис кандидата који су стекли право уписа- 25.  ( 8:00-13:00 часова)  и 26. октобра 2022. године  до 

10 часова. При упису кандидати се изјашњавају за Изборне предмете, код референта Сање Прпа  у 

Шалтер сали. 

За упис је потребно: 
  

- доказ о уплати накнаде за упис у зимски семестар и колективно осигурање, два попуњена 
ШВ обрасца, индекс – са попуњеним личним подацима студента  (из комплета за упис), 2 слике 
величине 4,5x3,5 цм; Цeнa пaкeтa зa упис  2.700,00 динара - плаћа се приликом куповине у 

Скриптарници Факултета; прва рата школарине; 

– школарина (за самофинсирајуће студенте):  доказ о уплати целе школарине или прве рате 
школарине (школарина може да се плати у једној, две, три или четири рате) за самофинансирајуће 
студенте и уговор који кандидат потписује са Факултетом а који добија на Факултету (на портирници 
факултета), уговор се попуњава у 3 примерка, предају се  на писарници факултета – један примерак 
остаје на писарници, а 2 примерка оверена предају се за  упис у Шалтер сали; прималац 
Медицински факултет Нови Сад, жиро рачун број  840-1633666-55, позив на број 742-012; 



-трошкови уписа и колективно осигурање: уплата од  5.500,00 дин; прималац Медицински 

факултет Нови Сад, жиро рачун број 840-1633666-55, позив на број 742-105 (плаћају сви кандидати 

који се уписују); 

- школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској противвредности по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан уписа а на уплатници мора бити назначена вредност у ЕУР-има; 

- за дознаке из иностранства, обратити се Служби за финансијско-рачуноводствене послове 

факултета. 

 

Председник комисије 

Проф. др Наташа Милошевић, с.р. 


