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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ 

Број: 05-14/37-2021/1 

Дана: 26. 10. 2021. године 

Нови Сад 

 

 

 

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

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

др. закон), члана 157. Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 од 02. 04. 2019. 

године и члана 5. Правилника о спровођењу специјализација и ужих специјализација на 

Медицинском факултету у Новом Саду од 19. 5. 2016. године са изменама и допунама од 8.6.2016. 

године, 30. 9. 2016. године, 24. 1. 2017. године и 24. 11. 2017. године, на 37. електронској седници 

Наставно-научног већа, одржаној од 25. 10. 2021. године, од 8 часова,  до 26. 10.  2021. године, до 13 

часова, од укупно 49 чланова са правом гласа, од којих је гласао 31 члан а није гласало 8 чланова, са 

41 гласом „за“, једногласно је донето 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ конкурс за упис на ужу специјализацију из Дијетотерапије,  за 

октобарски уписни рок 2021. године. 

 
Текст конкурса налази се у прилогу овог решења и чини његов саставни део. 

 

Текст конкурса објавити путем средстава јавног информисања. 

 

 

 

 

Доставити: 

-Служби за докторске студије и специјализације 

-архиви 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

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

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

др. закон), члана 157. Статута Медицинског факултета  Нови Сад бр. 02-1260 од 02. 04. 2019. 

године и члана 5. Правилника о спровођењу специјализација и ужих специјализација на 

Медицинском факултету у Новом Саду од 19. 05. 2016. године са изменама и допунама од 08. 06. 

2016. године, 30. 09. 2016. године,  24. 01. 2017. године и 24. 11. 2017. године, Наставно-научно веће 

Медицинског факултета Нови Сад је на 37. електронској седници, Решењем бр. 05-14/37-2021/1  од 

26. 10. 2021. године расписало 

 

 

КОНКУРС ЗА УПИС НА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ЗА ОКТОБАРСКИ УПИСНИ РОК 

2021. ГОДИНЕ 

 

 

   УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ-за ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ 

 

1. Дијетотерапија (прима се 2 кандидата) 

 

 

 

ЗА КОНКУРС ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ (односи се на држављане Републике Србије):  

 

1. пријаву (постављена на сајту или се добија у Служби за специјализације факултета);  

2. оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;  

3. додатак дипломе;  

4. потврду о средњој оцени (ако није наведена у дипломи);  

5. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту (сви осим здравствених 

сарадника);  

6. оверену фотокопију решења Министарства здравља Републике Србије о одобреној 

специјализацији;  

7. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);  

8. уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију);  

9. две фотографије (величине као за пасош);  

10. за запослене − потврда установе да сноси трошкове специјализације;  

11. доказ о уплати трошкова пријаве на Конкурс у износу од 5.000,00 динара – трошкови 

уписнине уплаћују се на текући рачун Медицинског факултета број 840-1633666-55, 

позив на број 05-10 (није довољно доставити потврду из тачке 10);  

12. копију дипломе о завршеној специјализацији (за ужу специјализацију) 

Поред наведених докумената, до преузимања индекса и упута, незапослени 

здравствени радници који буду примљени обавезни су да приложе и: 

 

1. доказ да су здравствено осигурани (фотокопија здравствене књижице) и  
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2. извештај о претходном лекарском прегледу (не старији од годину дана) за упис на 

гране медицине где постоји повећан ризик, издат од службе Медицине рада 

(Правилник о претходном и периодичном прегледу на радним местима са повећаним 

ризиком Сл. гласник РС 93/97, 120/2007 и 93/2008).  

 

Страни држављани који конкуришу за упис на специјализације на Медицинском 

факултету Универзитета у Новом Саду потребно је да доставе:  

 
1. пријаву (постављена на сајту или се добија у Служби за специјализације факултета);  

2. оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету (за уже специјализације оверену 

фотокопију дипломе о завршеној специјализацији) 

3. додатак дипломе;  

4. потврду о средњој оцени (ако није наведена у дипломи);  

5. за лекаре који су Медицински факултет завршили ван Србије – решење о 
нострификацији дипломе;  

6. оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту, оверену од стране 

судског тумача/нотара;  

7. две фотографије (величине као за пасош);  

8. фотокопију пријаве боравка односно пребивалишта издату од Службе унутрашњих 
послова Републике Србије;  

9. оверену фотокопију путне исправе;  

10. потврду o познавању српског језика издату од стране неке од акредитованих установа 
(Филолошки/Филозофски факултет, Институт за стране језике);  

11. потврду о запослењу у здравственој установи у земљи из које долазе издату од 

здравствене установе у којој је кандидат запослен и оверену потписом директора 

установе и печатом установе или Решење Министарства здравља земље из које долази 

за наведену специјализацију;  

12. доказ да је здравствено осигуран;  

13. извештај о претходном лекарском прегледу (не старији од годину дана) за упис на 

гране медицине где постоји повећан ризик издат од службе Медицине рада (Правилник 

о претходном и периодичном прегледу на радним местима са повећаним ризиком Сл. 

гласник РС, број. 120/2007 и 93/2008);  

14. доказ о уплати трошкова пријаве на Конкурс у износу од 5.000,00 динара – трошкови 

уписнине се уплаћују на текући рачун Медицинског факултета број 840-1633666-55, 

позив на број 05-10; 
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За стране држављане који на специјализацију долазе преко Универзитета доставити:  

Потврду издату од стране Универзитета у Новом Саду да је студент доставио гаранцију 

своје државе о плаћању трошкова признања дипломе и уписа као и друге трошкове 

студија, боравка и здравственог осигурања.  

Страни држављани сносе трошкове студија по Ценовнику Медицинског факултета 

изражене у еврима. Плаћање се врши на текући рачун Медицинског факултета у динарској 

противвредности.  

ЗА СВЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ:  

Све остале обавезе уписани кандидати преузеће закључивањем тројног уговора 

између Медицинског факултета Нови Сад, специјализанта и здравствене установе 

која шаље специјализанта на специјализацију, а који се закључује до дана уписа.  

Све остале обавезе кандидати уписани на дефицитарне гране специјализација, као 

незапослени здравствени радници, преузеће закључивањем уговора са Медицинским 

факултетом Нови Сад, а који се закључује до дана уписа.  

Специјализација почиње датумом уписа на Медицински факултет, а завршава се по 

савладаним вештинама и положеним колоквијумима утврђеним планом и програмом 

специјализације.  

Специјализације се спроводе на српском језику и под истим условима и на исти начин и за 

држављане Републике Србије и за стране држављане.  

 

У случају да се на ужу специјализацију пријави већи број кандидата од максималног 

броја који је предвиђен за упис, примењиваће се општи критеријуми за рангирање 

кандидата:  

 

1) Оцена из специјалистичког испита 

Ако кандидат има оцену 5 (одличан) добија 5 бодова, за оцену 4 (врло добар) добија 4 

бода, за оцену 3 (добар) добија 3 бода 

2) Просечна (средња) оцена кандидата на завршеним студијама  

Просечна оцена већа од 9,5 доноси 5 бодова, просечна оцена већа од 9,0 до 9,5 доноси 4 

бода, просечна оцена већа од 8,0 до 9,0 доноси 3 бода, просечна оцена већа од 7,0 до 8,0 

доноси 2 бода и просечна оцена 6,0 до 7,0 доноси 1 бод;  

3) Дужина студирања кандидата  
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- Уколико студије трају 6 година, ако су завршене за 6 школских година, кандидат добија 5 

бодова, ако су завршене за више од 6 школских година а до 7 школских година, кандидат 

добија 4 бода, ако су завршене за више од 7 школских година а до 8 школских година, 

кандидат добија 3 бода, ако су завршене за више 8 школских година а до 9 школских 

година, кандидат добија 2 бода, ако су завршене за више од 9 школских година, кандидат 

добија 1 бод;  

- Уколико студије трају 5 година, ако су завршене за 5 школских година, кандидат добија 5 

бодова, ако су завршене за више од 5 школских година а до 6 школских година, кандидат 

добија 4 бода, ако су завршене за више од 6 школских година а до 7 школских година, 

кандидат добија 3 бода, ако су завршене за више од 7 школских година а до 8 школских 

година, кандидат добија 2 бода, ако су завршене за више од 8 школских година, кандидат 

добија 1 бод; 

ОСТАЛО  

Трошкови специјализације и уже специјализације у школској 2021/2022. години 

обухватају:  

- Трошкове уписа у износу од 5.000, динара;  

- Годишњу школарину за 2020/2021. годину која износи 150.000,00 динара (по семестру 
75.000,00 динара) за докторе медицине;  

- Годишњу школарину за 2020/2021. годину која износи 250.000,00 динара (по семестру 

125.000,00 динара) за докторе стоматологије; 

- Годишњу школарину за 2020/2021. годину која износи 2.500 евра (по семестру 1.250 

евра) за стране држављане;  

- Годишњу школарину за 2020/2021. годину која износи 200.000,00 динара (по семестру 

100.000,00 динара) за дипломиране фармацеуте и дипломиране фармацеуте – 

медицинске биохемичаре;  

- Полагање специјалистичког испита и издавање дипломе у износу од 81.000,00 динара за 

држављане Републике Србије, односно у износу од 1.000 евра за стране држављане;  

 

*Трошкови специјализације не обухватају настале материјалне трошкове неопходне за 

обављање специјалистичког стажа у здравственој установи (заштитну одећу, дозиметре и 

сл.);  

 

Пријаве по Конкурсу примају се   27. и 28. октобра 2021.године у Служби за 

специјализације Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, Хајдук Вељкова бр 

3, приземље, соба 5, од 9 до 14 часова. 
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