
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

Служба за студије првог и другог степена 

Број:03-служб. 

Дана: 25. 09. 2019. године 

Нови Сад 

 

На основу чл.29.  Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Србије  бр. 18/2016 и 

95/2018-аутентично тумачење) ,   члана 7. ст. 2. Правилника о упису студената на студијске програме 

Универзитета у Новом Саду (Сенат Универзитета од 17. 04. 2014. године, са изменама и допунама од 29. 05. 

2014. године, 25. 06. 2015. године, 24. 03. 2016. године, 21. 04. 2016. године, 23.3.2017. године и 

13.4.2017.године) , Правилника о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита са других високошколских 

установа , између различитих студијских програма Медицинског факултета Нови Сад и између различитих 

наставних планова и програма истог или сличног студијског програма Медицинског факултета Нови Сад и  

члана 128. тачка 18, Статута Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду од 10. 04. 2019. године   

решавајући о поднетим захтевима за прелазак са других факултета и променама студијских програма и 

модула  за упис у школску 2020./2021. годину, на Предлог Комисије првог и  другог степена Медицинског 

факултета Нови Сад, са седнице одржане 23.09.2020. године доносим   

 

 

О д л ук у 

 

о захтевима за прелазак са других факултета, уписа на основу 

завршеног факултета и промена студијских програма : 
 

Сви кандидати којима је одобрен прелазак, промена студијског програма и упис на основу 

завршеног факултета, потребно је да  се јаве Служби за студије првог и другог степена, најкасније 

до 30.09.2020. године (tel. 021/544-025), ради потврде да желе да се упишу и израде 

персонализованог решења за упис на факултет. Кандидати се не исписују са матичног факултета 

док не приме своје решење. Пријем докумената за упис завршава се 12. 10. 2020. године и након 

тог рока кандидати неће бити у могућности да се упишу, односно сматраће се да су одустали од 

уписа.   

 

       I 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ-захтеви за прелазак на студије на 

српском језику 

 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ (КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА) 

 

Рб. Име и 

презиме 

Одлука 

1. Тијана 

Михајловић 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину студија, 

према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

2. Ђина Мандић Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину студија, 

према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 



 

3. Катарина 

Соврлић 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину студија, 

према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

 

4. Јелена 

Стефановић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 4. годину студија у статусу 

самофинансирајућег студента. 

5. Максим 

Мирошњиков 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину студија, 

према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

 

6. Марија Пејић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија у статусу 

самофинансирајућег студента. 

7. Александар 

Ђорђевић 

Одбија се захтев за прелазак са студија стоматологије на студије медицине и упис 

на 2. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину студија, 

према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

 

 

 

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

Рб. Име и 

презиме 

Одлука 

1. Наташа 

Лазаревић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија у статусу 

самофинансирајућег студента, под условом да кандидат допуни документацију 

потврдом да студира на српском језику, закључно са 05.10.2020. године ( у 

супротном захтев се одбија). 

2. Данијела 

Станишић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину студија, поново у статусу 

самофинансирајућег студента, под условом да кандидат допуни документацију 

потврдом да студира на српском језику,  закључно са 05.10.2020. године ( у 

супротном захтев се одбија). 

3. Милица 

Кројиторовић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија у статусу 

самофинансирајућег студента, под условом да кандидат допуни документацију 

потврдом да студира на српском језику, закључно са 05.10.2020. године ( у 

супротном захтев се одбија).. 

 

 

 

3.УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У 

ФОЧИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1.  Балша Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину студија, у статусу 



Вушуровић самофинансирајућег студента. 

2.  Слободан 

Милинковић 

 Одбија се захтев за прелазак и упис на 3. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

 

3.  Стефан 

Каришик 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину-поново студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

4.  Игор Радовић Усваја се захтев и одобрава прелазак са студија стоматологије и упис условно на 

студије медицине, на 2. годину  студија, у статусу самофинансирајућег студента, 

под условом да кандидат положи разлику испита из Анатомије, до јануара 2021. 

године. 

5.  Тамара Милић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину-поново студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

6.  Николина 

Јовић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину-поново студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

7.  Драгана 

Митровић 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

8.  Милош Перић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. Потребно је да кандидат допуни документацију о 

броју освојених ЕСПБ бодова у школској 2019/2020. години, да би се рангирао за 

буџет уколико преостане слободних места, након рангирања студената факултета.  

9.  Сара Тимотић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента.  

10.  Милан 

Вукадиновић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину-поново студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

11.  Ана 

Пуљаревић 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 3. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

12.  Андриана 

Јовић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину-поново студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

13.  Дејана Беровић Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

14.  Божана Томић Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

15.  Ана Денић Одбија се захтев за прелазак и упис на 3. годину студија. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

16.  Маја 

Ковачевић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

17.  Теодора 

Васиљевић 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 2. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

18.  Николина 

Јеринић 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 3. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 



Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

19.  Душана Јањић Одбија се захтев за прелазак и упис на 2. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. 

20.  Хелена 

Танасић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

21.  Јасмина 

Јаковљевић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 4. годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

 

 

 

 

4. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Јована 

Радосављевић 

Непотпуна документација. Рок за допуну документације: 30.09.2020. 

Потребно је да кандидат допуни документацију: фотокопија индекса(све испуњене 

странице) и уверење о положеним испитима. Ако кандидат у року не допуни 

документацију, сматраће се да је одустао од захтева. 

2. Срђан 

Ковачевић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 4. годину  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

3. Теодора 

Секулић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 1. годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

4. Ивана 

Добријевић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

5. Марија Вукша Одбија се захтев за прелазак и упис на 1. годину-поново студија. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

 

 

5. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Урош Алексић Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе 

на Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања 

положених испита. 

 

6. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, УНИВЕРЗИТЕТ 

ОДБРАНЕ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВМА 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Борис 

Малагурски 

Усваја се захтев за поново стицање статуса студента и одобрава  упис на 3. 

годину-поново  студија, у статусу самофинансирајућег студента, до завршетка 

студија. 

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ -захтеви за прелазак на 

студије на српском језику 



 

 

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Сандра 

Милићевић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

2. Тијана 

Ковачевић 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 3. годину студија. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

 

 

 

2. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ФОЧИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Игор Радовић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

2. Јована Тодић Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

3. Борис 

Милићевић 

Одбија се захтев за прелазак . 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

4. Вања Пиповић Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

5. Срђан 

Филиповић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

6. Милијана 

Лазић 

Одбија се захтев за прелазак . 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

7. Ана Делчев Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

8. Урош 

Петровић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

9. Теодора 

Миличевић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину – поново  студија, у 

статусу самофинансирајућег студента. 

10. Павле Микић Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

11. Дајана Просо Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

 

3. СТОМАТОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Сара Трбојевић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину – поново  студија, у 

статусу самофинансирајућег студента. 

2. Велибор 

Стјепановић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

3. Никола Докић Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

4. Сара 

Обрадовић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 



5. Жељана 

Арсеновић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

4. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ, СА 

ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Андреа 

Милошевић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

2. Даница Ђокић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину-поново  студија, у 

статусу самофинансирајућег студента. 

3. Матија 

Митровић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

5. УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ, Медицински факултет 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Наталија 

Ружић  

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ -захтеви за прелазак на студије на 

српском језику 

 

1. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ , УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Сања 

Аврамовић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

2. Теа Беатовић Одбија се захтев за прелазак и упис на 2. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе 

на Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања 

положених испита. 

3. Биљана Банић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

4. Тијана Васић Усваја се захтев за поново стицање статуса студента и одобрава  упис на 2. 

годину-поново  студија, у статусу самофинансирајућег студента, до завршетка 

студија. 

5. Сара Петров Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

 

 

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ , УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

 



Рб. Име и презиме Одлука 

1. Милица Јовић Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину-поново  студија, у 

статусу самофинансирајућег студента. 

 

 

2. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ , УНИВЕРЗИТЕТ У БИЈЕЉИНИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Катарина 

Стојковић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

2. Тамара 

Миленковић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ  СТУДИЈЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -захтеви за прелазак 

на студије на српском језику 

 

1. Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије, 

Београд 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Иван Мадацки Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

ПРОМЕНА СТУДИЈА, ПОНОВО СТИЦАЊЕ СТАТУСА, УПИС НА ОСНОВУ 

ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА  

 

Рб. Презиме и 

име 

Захтев Одлука 

1. Прелевић 

Стефана 
Прелазак са медицине на академске 

студије здравствене неге 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: студент искористио 7 година 

студирања, упућује се на поново стицање 

статуса студента, самофинансирање до краја 

студија, са могућношћу уписа на прву годину 

–поново студија, на основу могућности 

признавања положених испита. 

2. Пантић 

Магдалена 

На основу завршених студија 

медицинске рехабилитације, упис на 

студије медицине 

Усваја се захтев и одобрава  упис на 1. 

годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирајућег студента до краја 

студија. 

3. Цвијановић 

Јована 
Прелазак са студија медицине на Усваја се захтев и одобрава  упис на 1. 



студије медицинске рехабилитације годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирања. 

4. Кегаљ Карла На основу завршених студија 3+2 

медицинске лабораторијске 

дијагностике жели, упис на медицину,  

Усваја се захтев и одобрава  упис на 1. 

годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирања до завршетка студија, а 

испити положени на претходно завршеним 

студијама се не могу признавати, у складу са 

тумачењем Министарства. 

5. Денић Стефан На основу завршених студија 

стоматологије, упис на студије 

медицине 

Усваја се захтев и одобрава  упис на 3. 

годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирања до завршетка студија. 

6. Делић Мина Са модула ИО на модул логопедија Рангирање свих пријављених кандидата прве 

године студија, у оквиру пет дозвољених места за 

упис на модул Логопедије, закључно са крајем 

другог конкурсног рока. 

7. Пјевчевић Ивана Са модула ВО на модул логопедија Рангирање свих пријављених кандидата прве 

године студија, у оквиру пет дозвољених места за 

упис на модул Логопедије закључно са крајем 

другог конкурсног рока. 

8. Зиндовић 

Исидора 
Са модула ВО на модул логопедија Рангирање свих пријављених кандидата прве 

године студија, у оквиру пет дозвољених места за 

упис на модул Логопедије закључно са крајем 

другог конкурсног рока. 

9. Билановић Ана Са модула ИО на модул Логопедија Рангирање свих пријављених кандидата прве 

године студија, у оквиру пет дозвољених места за 

упис на модул Логопедије закључно са крајем 

другог конкурсног рока. 

10. Костић 

Светлана 

Поново стицање статуса студента и 

упис на модул Логопедија 
Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

11. Нинчић 

Маја 

Поново стицање статуса студента и 

упис на студије специјалне едукације и 

рехабилитације 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

12. Пајић Вања Са модула ИО на модул Логопедија Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

13. Валентина 

Рубежић 
Прелазак са академских студија 

здравствене неге на студије 

медицине  

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности. Различит пријемни испит. 

14. Борис Кујунџић Прелазак са студија медицине на 

студије медицинске рехабилитације 

Усваја се захтев и одобрава  упис на 2. 

годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирања. 

15. Кнежевић 

Бојана 
Са модула ИО на модул Логопедија  Рангирање свих пријављених кандидата прве 

године студија, у оквиру пет дозвољених места за 

упис на модул Логопедије закључно са крајем 

другог конкурсног рока. 

16. Велемиров 

Кристина 

На основу завршених академских 

студија здравствене неге, упис на 

студије радиолошке технологије 

Усваја се захтев и одобрава  упис на 1. 

годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирања до завршетка студија, а 

испити положени на претходно завршеним 

академским студијама се не могу признавати, 

у складу са тумачењем Министарства. 



Еквивалентни испити положени на 

струковним студијама здравствене неге се 

могу признати. 

17. Витомиров 

Предраг 
Прелазак са студија медицине на 

студије медицинске рехабилитације 

Усваја се захтев и одобрава  упис на 1. 

годину-поново  студија, у статусу 

самофинансирања. 

 
 

Упис на факултет или одређени смер врши се на основу решења. Потребно је проверити да ли је 

потписано решење у Служби за студије првог и другог степена (тел. 544-025), пре доласка на упис. 

Упис се обавља у Шалтер сали факултета. За слушање наставе, након добијања броја индекса, јавити 

се у собу бр. 2, ради разврставања у групе за наставу. 

 

Кандидати којима је одобрен прелазак са других факултета на Медицински факултет Нови Сад, за 

упис достављају оригинална документа: 

1. уверење о положеним испитима 

2. уверење да су студирали на српском језику (односи се на студенте који прелазе са следећих 

факултета: Медицински факултет, Универзитета у Београду, Медицински факултет, Универзитета у 

Нишу, Стоматолошки факултет, Универзитета у Београду, Фармацеутски факултет, Универзитета у 

Београду, Медицински факултет, Универзитета у Бања Луци) 

3. оверен наставни план и програм (садржај сваког одслушаног предмета) 

4. оригинална средњошколска документа (диплому о завршеној средњој школи и сва четири 

сведочанства) 

5. исписницу са факултета (након преузимања решења, извршити испис са матичног факултета) 

6. студенти који су у школској 2019/2020. години остварили 48 ЕСПБ или више на матичном 

факултету (са факултета на територији Републике Србије и Републике Српске), потребно је да 

доставе и потврду о томе. 

 

Поред наведених оригиналних докумената, потребно је да доставе: 

7. фотокопију индекса сваке исписане странице 

8. очитану личну карту или фотокопију личне карте  

9. комплет за упис (купује се у скриптарници факултета) – попуњена 2 ШВ обрасца 

10. 2 фотографије (за индекс и досије) 

11. уговор о финансирању, попуњен и заведен у писарници факултета (попуњавају се 3 примерка 

уговора) 

12. потребне доказе о извршеној  уплати за упис по решењу - за износ обрачунате школарине-трошкова 

студирања и доказ о уплати трошкова уписа и колективног осигурања. 

 

 

 

Поука о правном леку: На донету одлуку декана факултета може се уложити жалба 

Савету факултета, у року од три дана од дана објаве на интернет-страници 

факултета. 
 

 

 

 

 

 

 

        Д е к а н 

 

       Проф. др Снежана Бркић, с.р. 


