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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/34-2021/9 

Дана: 14. 09. 2021. 

Нови Сад 

 

 

На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-

др. закон, 73/2018, 67/2019,  6/2020-др. закон, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. 

закон), члана 1. став 2. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у 

Новом Саду бр. 01-163/5 од 13. 4. 2017. године-пречишћен текст и члана 157. Статута 

Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 од 02. 04. 2019. године, на 34.  седници Наставно-

научног већа, одржаној 14. 09. 2021. године, од укупно 48 чланова са правом одлучивања од којих 

је, у моменту одлучивања, седници присуствовало 35 чланова а одсутно било 13 чланова, са 35 

гласова „за“ једногласно је донет  

 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К   

 

о изменама и допунама Правилника o ближим услoвимa зa упис нa интeгрисaнe студиje, 

студиje првoг и другoг стeпeнa и нaчину спрoвoђeњa приjeмнoг испитa нa Meдицинскoм 

фaкултeту Нoви Сaд 

 

 

 

                                                                  Члан 1. 

 

У члану 4. став 1 реч „стоматологије“ замењује се речима „денталне медицине“. 

 

У члану 4. став 1, после речи „стоматологије“ бришу се речи „основних струковних и“. 

 

 

 

        Члан 2. 

 

У члану 9.  став  3, алинеја 1 и алинеја 2, реч „стоматологије“ замењује се речима 

„денталне медицине“. 

У члану 9.  став 3, алинеја 4 бришу се речи „и основним струковним“. 

 

 

 

        Члан 3. 

 

У члану 13. став 1 речи „у згради Факултета“ замењују се речима „у за то предвиђеним 

просторијама које Факултет одреди“. 
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Члан 4. 

 

У члану 16. став 2, алинеја 1 се брише. 

 

У члану 16. став 2, алинеја 2, реч „струковне“ замењује се речју „академске“. 

 

У члану 16. став 2, у алинеји 3, реч „стоматологије“ замењује се речима „денталне 

медицине“. 

 

Досадашње алинеје 2, 3 и 4 постају алинеје 1, 2 и 3. 

 

 Досадашња алинеја 5. постаје став 3. 

 

У члану 16. став 6, после речи „програме“ бришу се речи „на српском језику“ и ставља се 

тачка.  

 

Досадашњи ставови 3, 4, 5 и 6 постају ставови 4, 5, 6 и 7. 

 

 

 

Члан 5. 

 

У члану 19. после речи „у“ додају се речи „првом и“. 

 

 

 

Члан 6. 

 

У члану 20.  став 1.  речи „У другом конкурсном року“ се бришу а предлог „за“ се пише 

великим почетним словом „З“. 

 

 

 

                Члан 7. 

 

У члану 30,  у ставу 1,  у тачки 1, у алинеји 1 и алинеји 2,  после речи „параметра“ додају се 

речи:  „заокружен  на две децимале“. 

  

У члану 30, у ставу 1, у тачки 2. после речи „успешности“ додаје се зарез и речи: 

„заокружена на две децимале“. 

 

 

 

                Члан 8. 

 

У члану 31. у ставу 3, после речи „писарнице“ исправља се реч „факултета“ тако што се реч 

пише великим словом „Ф“. 

 

 

        Члан 9. 

 

Овај правилник ступа на снагу трећег дана од дана објављивања на интернет-страници 

Медицинског факултета Нови Сад.  
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Даном ступања на снагу овог правилника, израдиће се пречишћен текст Правилника о 

ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину 

спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад, који је донет на 21. седници 

Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад, одржаној дана 25. 5. 2017. године, са 

изменама и допунама донетим на 27. седници Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови 

Сад, одржаној дана 21. 12. 2017. године, са изменама и допунама донетим на 2. седници 

Медицинског факултета Нови Сад, одржаној дана 03. 06. 2019. године, са изменама и допунама 

донетим на 9. седници Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад, одржаној дана 29. 

01. 2020. године и са изменама и допунама донетим на 20. електронској седници  Наставно-научног 

већа Медицинског факултета Нови Сад одржаној од 07. 10. 2020. године, од 8 часова,  до 08. 10.  

2020. године, до 10 часова. 

 

 

   

                                                                 ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

                                                                               

                     Проф. др Снежана Бркић, декан 

 

 

 

 


