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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
Број: 05-14/20-2020/1
Дана: 08. 10. 2020. године
Нови Сад
На основу члана 65. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-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 иницијативу Деканског колегијума Медицинског факултета Нови Сад бр. 01-3478 од 30. 09. 2020.
године, на 20. електронској седници Наставно-научног већа, одржаној од 07. 10. 2020. године, од 8
часова, до 08. 10. 2020. године, до 10 часова, од укупно 59 чланова са правом одлучивања, од
којих је гласало 37 чланова док нису гласала 22 члана, са 37 гласова „з а“, 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.
После члана 26. додаје се поднаслов који гласи: НАЧИН УПИСА СТУДЕНАТА НА ВИШЕ
ГОДИНЕ СТУДИЈА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ПРАВИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ ТИХ СТУДЕНАТА.
Члан 2.
После поднаслова из члана 1. овог правилника, додају се нови чланови 27, 28, 29, 30 и 31.
који гласе:
Члан 27.
Одлуку о броју студената за упис у прву годину на студијске програме Медицинског
факултета Нови Сад који се финансира из буџета доноси Влада Аутономне Покрајине Војводине за
сваку школску годину.
У наредним годинама студија број студената који се финансирају из буџета Републике
Србије Факултет може повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком
Наставно-научног већа.
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Члан 28.
Студент које се финансира из буџета, при упису одговарајуће године студија, опредељује се
за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до
краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова.
Студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године студија, опредељује се, у
складу са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37
ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.
Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија опредељује се, у складу
са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ
бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова.
Члан 29.
Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у
наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената
чије се студије финансирају из буџета, у складу са Законом о високом обрзовању и Правилником.
Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери (ромска националност, лица
са инвалидитетом) који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној
школској години финансирају из буџета.
Рангирање студената за упис у више године студија чије се студије финансирају из буџета
Републике Србије обухвата студенте који су уписани на исту годину студија на одређени студијски
програм, како оне који су се претходне године финансирали из буџета тако и оне који су се само
финансирали, узимајући у обзир број остварених ЕСПБ бодова, укупних година студирања и
постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, на начин и по поступку утврђеним
Правилником.
Студент који у току школске године оствари мање од потребног броја ЕСПБ бодова за
буџет или се не рангира у оквиру укупно дозвољеног броја студената који се уписују на исту годину
студија на одређени студијски програм, може наставити студије у статусу студента који се сам
финансира.
Члан 30.
Сви студенти (осим студената који су у статусу самофинансирања до завршетка студија и
студената уписаних у завршну годину студија) уписани на исту годину студија (I, II, III, IV и V )
одређеног студијског програма, а који су у текућој школској години остварили најмање 48 ЕСПБ
бодова рангирају се према укупном оствареном успеху у савладавању уписаног студијског програма
у посматраној школској години, за упис наредне школске године у статусу финансирања из буџета,
на следећи начин, према следећем поступку и редоследу наведених критеријума:
1.

Коефицијент успешности = Коефицијент остварених ЕСПБ бодова +
Коефицијент укупних година студирања

што се бодује од 0 до 2 поена, тако што се Коефицијент остварених ЕСПБ бодова и Коефицијент
укупних година студирања израчунавају на следећи начин:
1) Коефицијент остварених ЕСПБ бодова =
текућој школској години

број ЕСПБ од положених испита у
број ЕСПБ од уписаних испита у

текућој школској години
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што се бодује од 0 до 1 поена, тако што студент који положи све предмете које је уписао те школске
године, приликом рангирања добија 1 поен, а остали студенти онолико поена колико износи
количник ова два параметра;
2) Коефицијент укупних година студирања =

__уписана година студија
број година студирања

што се бодује од 0 до 1 поена, тако што студент који сваке школске године уписује наредну годину
студија добија 1 поен приликом рангирања, а остали студенти онолико поена колико износи
количник ова два параметра;
2. Укупна просечна оцена
узима се као додатни критеријум приликом рангирања, у случају да студенти имају идентичан
коефицијент успешности.
Члан 31.
Декан Факултета именује Комисију за рангирање студената за упис наредне школске
године у статусу финансирања из буџета (у даљем тексту: Комисија) која ће спровести поступак
рангирања студената за упис на више године студија у статусу финансирања из буџета. Комисију
чине: декан, продекан за наставу, шеф Службе за студије првог и другог степена, секретар и
извршни директор за финансијске послове. Декан је председник Комисије. Декан може да именује
заменика председника Комисије који потписује ранг листе и оцену оправданости приговора на
техничке грешке, за конкретну школску годину.
Комисија је дужна да утврди прелиминарну ранг листу по критеријумима из претходног
члана и да је објави на званичној Интернет страници Медицинског факултета Нови Сад.
Незадовољан студент може поднети путем писарнице факултета, на посебном обрасцу,
приговор на техничке грешке Комисији у року од 24 часа од часа објављивања прелиминарне ранг
листе на званичној Интернет страници Факултета.
У року од 48 сати, Комисија ће извршити проверу и техничке корекције ако су оправдане и
о томе обавестити студента.
Техничке корекције укључују ситуације: када је дошло до грешке у подацима
информационог система; грешке настале у административном обухватању података; грешке настале
због недостатка или кашњења испитних записника од стране катедри и предметних наставника; као
и друге техничке грешке.
Оправдане техничке корекције подразумевају и измене ранг листе у односу на објављену
прелиминарну ранг листу.
У случају неоправданог приговора на техничке грешке, Комисија обавештава о томе
студента.
Студент који је поднео приговор на техничке грешке дужан је да се обрати лично Служби
за студије првог и другог степена, у шалтер сали, у року од 48 сати од подношења приговора, ради
добијања одговора о оцени оправданости приговора, а у супротном сматраће се да је студент
одустао од приговора на техничке грешке.
Незадовољан студент може поднети приговор декану Факултета у року од 24 часа. Декан
Факултета у року од 24 часа, од достављања приговора, доноси решење. Студент је дужан да лично
преузме решење у року од 24 часа, у супротном ће се сматрати да је одустао од приговора.
На решење декана Факултета, студент може уложити жалбу Савету Медицинског
факултета Нови Сад у року од 3 (три) дана. Уколико нема жалбе Савету Факултета, одлука декана
је коначна.
Комисија је дужна да утврди коначну ранг листу, односно ранг листу за упис студената у
статусу финансирања из буџета, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања прелиминарне
ранг листе и да исту објави на званичној Интернет страници Факултета.
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Након објављивања ранг листе за упис студената у статусу финансирања из буџета, за
студенте који су рангирани омогућено је спровођење уписа у наредну школску годину, као и
додељивање коначног статуса финансирања (буџет или самофинансирање). Студенту се уписује
коначан статус финансирања, путем информационог система на личном порталу и у индексу у
шалтер сали, а све евентуалне претходне информације о статусу финансирања које су у супротности
са подацима из ранг листе за упис престају да важе.
У случају да се кандидат који је рангиран на ранг листи за упис на буџет не упише у
предвиђеном року, сматра се да је одустао од уписа на буџет, те ће се на његово место уписати
следећи кандидат по редоследу са ранг листе, уколико испуњава услов за финансирања из буџета.
Члан 4.
Досадашњи чланови 27, 28, 29, 30 и 31. постају чланови, редом како гласе: 32, 33, 34, 35, 36.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу трећег дана од дана објављивања на интернет-страници
Медицинског факултета Нови Сад.
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 и са изменама и допунама
донетим на 9. седници Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад, одржаној дана 29.
01. 2020. године.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Проф. др Снежана Бркић, декан

