
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О ПРИПРЕМНОЈ НАСТАВИ И ПРОБНОМ ТЕСТУ 

НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, 

ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ 

 

Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да ће се организовати припремна настава 

на српском језику за полагање пријемног испита, за упис у прву годину у школској 2023/2024. 

години, у првом конкурсном року  на Медицинском факултету Нови Сад, Универзитета у Новом 

Саду, на студијске програме: 

1. интегрисаних академских студија- 
• медицине (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и хемија), 
• денталне медицине (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и хемија), 

•  фармације (на пријемном испиту полаже се тест: математика и хемија или 

биологија и хемија); 

2. основних академских студија- 

• здравствене неге (на пријемном испиту полаже се тест : биологија и здравствена 

нега или биологија и хемија), 

• специјалне едукације и рехабилитације (на пријемном испиту полаже се тест: 

биологија и психологија), 

• медицинске рехабилитације (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и 

здравствена нега или биологија и хемија); 

3. основних струковних студија- 

• радиолошке технологије (на пријемном испиту полаже се тест: биологија и 

здравствена нега или биологија и физика). 

 

За упис на Медицински факултет Нови Сад могу да конкуришу кандидати са завршеном 

одговарајућом средњом школом: 

1. Интегрисане академске студије медицине, Интегрисане академске студије денталне 

медицине,  Основне академске студије здравствене неге, Основне струковне студије 

радиолошке технологије и Основне академске студије медицинске рехабилитације - 

гимназнја, средња четворогодишња школа медицинског усмерења (и ветерннарска 

меднцнна); 

2. Ингегрисане академске студије фармације  ̶  гимназија и средња четворогодишња школа 

(било ког усмерења); 

3. Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације, модули: Логопедија, 

Вишеструка омегеност: гимназија или средња четворогодишња школа  ̶  медицинског 

усмерења нли друштвеног усмерења. 

 

 



 

• ПЕРИОД, МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И 
ПРОБНОГ ТЕСТА 

 

Припремна настава на српском језику организоваће се у периоду од 19. фебруара до 11. 

јуна 2023. године, току 15 (петнаест) седмица, недељом (осим 16. априла и  30. априла), из 

сваког предмета по 3 часа, а 11. јуна 2023. године обавиће се пробно тестирање, са почетком у 

9:00 часова  по посебном распореду који ће бити благовремено објављен на сајту.  

Припремна настава на српском језику одржаваће се на Медицинском факултету Нови Сад, 

у Новом Саду, адреса Хајдук Вељкова бр. 3, према следећем распореду, у складу са 

епидемиолошком ситуацијом (постоји могућност преласка на систем On-line слушања наставе ако 

се настава не буде могла слушати уживо): 

АМФИТЕАТАР 1 

Хемија  9:00 – 11:30   

Биологија 12:00 – 14:30 

 

Ако се пријави довољан број кандидата (најмање 10) за слушање предмета: Здравствена нега, Математика, 

Психологија и Физика, настава ће се одржавати: 

АМФИТЕАТАР 2                   Здравствена нега  9,00 – 11,30 Математика 12,00 – 14,30 

АМФИТЕАТАР ФАРМАЦИЈЕ Психологија 9,00 – 11,30  

УЧИОНИЦА ИСПРЕД ЗАВОДА ЗА ФИЗИОЛОГИЈУ ИЛИ УЧИОНИЦА ИСПРЕД ЗАВОДА ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ, 

ТОКСИКОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ФАРМАКОЛОГИЈУ                      Физика 9-11.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• ЦЕНА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И ПРОБНОГ ТЕСТА И НАЧИН УПЛАТЕ 

Цена припремне наставе на српском језику: 36.000,00 динара (словима: тридесет и 

шест хиљада динара) за два предмета, односно 18.000,00 динара (словнма: осамнаест 

хиљада динара) по предмету (кандидат може слушати само један предмет по избору). 

 Накнада за Пробни тест, за полазнике припремне наставе, урачуната је у цену 

припремне наставе. 

 

Цена накнаде за полагање пробног теста без похађања припремне наставе на 

српском језику износи 2.000,00 динара (словима: две хиљаде динара). Моле се кандидати да 

провере да ли ће се одржавати пробни тест из одређеног предмета (Математика, Психологија, 

Здравствена нега, Физика) на сајту факултета,  пре извршења уплате. 

Износи за припремну наставу и пробни тесг уплаћују се на рачун Факултета  

Број:  840-1633666-55, са позивом на број 742-102  

(сврха: трошкови за похађање припремне наставе/трошкови за полагање пробног теста; 

прималац: Медицински факултет Нови Сад, Хајдук Вељкова 3). 

Уплате се врше у Републици Србији, на свим регистрованим уплатним местима. 

 

• ПРИПРЕМНА НАСТАВА: НАЧИН И МЕСТО ПРИЈАВЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ КАНДИДАТА  
 

* РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДМЕТЕ: БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА 

                                          од 13. 02. до 17. 02. 2023. године 

(15. 2. и 16. 2. су нерадни дани – празник!) 

 

* МЕСТО И ВРЕМЕ : Нова зграда, Шалтер сала, Медицински факултет Нови Сад, Хајдук 
Вељкова бр.3; од 8:00-13:00 часова. 

* КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ:   

1) у потпуности попуњен образац за Припремну наставу (може се одштампати са сајта 
факултета или преузети на портирници)  

2) потврда о извршеној уплати: уплатница или одштампана електронска уплата  

 

 

 

 



 

* РОК И НАЧИН ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА ЗА ПРЕДМЕТЕ: Математика, 
Здравствена нега, Психологија, Физика 

- од 06. 02. – 10. 02. 2023. године, заинтересовани кандидати су дужни да се путем e-
mail-a пријаве на  

електронску адресу: aleksandra.crvenko@mf.uns.ac.rs (име и презиме; предмет који жели 
да слуша; контакт телефон) БЕЗ ПРЕТХОДНОГ УПЛАЋИВАЊА НАДОКНАДЕ;  факултет 
ће одговорити да је примљен мејл  кандидату; 

- Факултет ће објавити обавештење на сајту (14. 02. 2023. год.): Садашњи и будући 
студенти; Будући студенти; Огласна табла; информацију да ли је пријављен довољан 
број студената, односно да ли ће се одржавати настава из наведених предмета  

  - уколико се настава за одређени предмет одржава, кандидати се пријављују: 

 17.02.2023. године, а дана 19.02.2023. године почетак припремне наставе. 

* МЕСТО И ВРЕМЕ : Нова зграда, Шалтер сала, Медицински факултет Нови Сад, Хајдук 
Вељкова бр.3; од 8:00-13:00 часова. 

* КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ:   

1) у потпуности попуњен образац за Припремну наставу (може се одштампати са сајта 
факултета или преузети на портирници)  

2) потврда о извршеној уплати: уплатница или одштампана електронска уплата  

 

• ПРОБНИ ТЕСТ (без слушања припремне наставе) : НАЧИН И МЕСТО 
ПРИЈАВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ КАНДИДАТА 

* РОК ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА: 

                                         од 08. 05. до 12. 05. 2023. године 

 

.* МЕСТО И ВРЕМЕ : Нова зграда, Шалтер сала, Медицински факултет Нови Сад, Хајдук 
Вељкова бр.3; од 8:00-13:00 часова. 

* КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ ПОДНОСЕ:   

1) у потпуности попуњен образац за Пробни тест (може се одштампати са сајта факултета 
или преузети на портирници) 

2) потврда о извршеној уплати: уплатница или одштампана електронска уплата  

Напомена: Број кандидата је ограничен на 100. Факултет ће сваки дан, после 13:00 часова 

објављивати информацију о броју слободних места (Садашњи и будући студенти; Будући 

студенти; Огласна табла). Молимо кандидате да се благовремено информишу, пре уплате 

надокнаде. 

mailto:aleksandra.crvenko@mf.uns.ac.rs

