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Дана: 05. 10. 2021. године 

Нови Сад 

 
 
 

На основу члана 9. став 2. Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим 

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

пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад, донетог на 34. седници Наставно-научног 

већа Медицинског факултета Нови Сад, дана 14. 09. 2021. године, утврђује 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.  

 

 

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 обухвата: Правилник о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и 

другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад, 

донетог на 21. седници Наставно-научног већа од 25. 5. 2017. године, Правилник о изменама и 

допунама Правилника о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог 

степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад донетог на 

27. седници Наставно-научног већа дана 21. 12. 2017. године,  Правилник о изменама и допунама 

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

начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад донетог на 2. седници 

Наставно-научног већа дана 03. 06. 2019. године, Правилник о изменама и допунама Правилника о 

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

спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад донетог на 9. седници 

Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад, дана 29. 01. 2020. године,  Правилник о 

изменама и допунама Правилника о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог 

и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад, 

донетог на 20. електронској седници Наставно-научног већа од 07. 10. 2020. године, од 8 часова,  до 

08. 10.  2020. године, до 10 часова и Правилник о изменама и допунама Правилника о ближим 

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

пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад, донетог на 34. седници Наставно-научног 

већа од 14. 09. 2021. године. 

 

 

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 и 67/2021), 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 21. седници Наставно-научног већа од 25. 5. 2017. године, на 

27. седници Наставно-научног већа дана 21. 12. 2017. године, на 2. седници Наставно-научног већа 

дана 03. 06. 2019. године, на 9. седници Наставно-научног већа дана 29. 01. 2020. године,  на 20. 

електронској седници Наставно-научног већа од 07. 10. 2020. године, од 8 часова,  до 08. 10.  2020. 

године, до 10 часова и на 34. седници Наставно-научног већа од 14. 09. 2021. године, донет је  
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П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К   

 

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

спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад 

-пречишћен текст- 

 

 

 Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником Медицински факултет Нови Сад Универзитета у Новом Саду (у даљем 

тексту:  Факултет), утврђује:   

 

- услове уписа на акредитоване студијске програме на интегрисаним студијама,  студијама 

првог и другог степена које спроводи Факултет;    

- начин уписа (расписивање конкурса, поступак пријављивања и уписа кандидата); 

- ближа мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата рангираних на ранг-листи; 

- садржај пријемног испита, начин полагања и мерила за утрврђивање редоследа кандидата за 

упис; 

- начин вредновања резултата опште матуре уместо резултата постигнутих на пријемном 

испиту; 

-  ближе услове и начин уписа на интегрисане студије, студије првог и  другог степена 

студента уписаног на исти или сродни студијски програм Универзитета или друге 

самосталне високошколске установе, лица које има стечено високо образовање и лица којем 

је престао статус студента у складу са Законом и општим актима Универзитета и 

Факултета; 

- поступак остваривања права на упис студената са инвалидитетом; 

- начин остваривања права приговора кандидата на пријемном испиту; 

- друга питања од значаја за упис. 

 

 

                                           

Члан 2. 

 

                 На одобрене односно акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се 

уписати кандидати под условима и на начин уређен законом који уређује високо образовање (у 

даљем тексту: Закон), Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о 

упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду и овим правилником. 

                Расписивање и садржина јавног конкурса за упис, поступак пријављивања кандидата на 

конкурс и упис кандидата регулисани су Законом, Правилником о упису студената на студијске 

програме Универзитета у Новом Саду и овим правилником. 

 Број студената који се финансирају из буџета као и број самофинансирајућих студената 

утврђује се и објављује конкурсом за упис студената у прву годину основних, интегрисаних, мастер 

и специјалистичких студија, а на основу броја одобреног у дозволи за рад. 

 

     Право на упис 

 

Члан 3. 

 

  Право уписа на студијске програме Факултета имају лица која испуне услове утрврђене 

Законом, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета, правилником Универзитета у 
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Новом Саду који регулише питања уписа студената на студијске програме Универзитета и овим 

правилником. 

 

 Лице из става 1. овог члана може да се упише на студијски програм ако се пријавило на 

јавни конкурс и ако на начин и по мерилима утврђеним Правилником о упису студената на 

студијске програме Универзитета у Новом Саду и овим правилником оствари број бодова који му 

обезбеђује место на ранг-листи пријављених кандидата, које је у оквиру броја утврђеног за упис на 

студијски програм. 

 

У остваривању права на упис на студијски програм кандидати имају једнака права у складу 

са Уставом, законом и другим важећим прописима. 

 

 Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству 
може да се упише на студијски програм ако му се изврши признавање стечене стране школске 

односно високошколске исправе, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. 

 

 Страни држављанин може да се упише на студијске програме под истим условима као 

домаћи држављани.  

 

Кандидат који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може 

да конкурише за упис на студијски програм и у случају када поступак за признавање стране 

школске односно високошколске исправе није завршен пре рока подношења пријаве на конкурс, с 

тим да је дужан да до уписа приложи решење о признавању наведене стране јавне исправе, као 

услов за упис на студијски програм.  

 

          На студијске програме Факултета могу се уписати категорије лица предвиђена у посебном 

упутству за конкретну школску годину које доноси министарство надлежно за послове високог 

образовања односно надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине.  

Кандидати који користе право уписа путем посебног упутства које доноси министарство надлежно 

за послове високог образовања односно надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине полажу 

пријемни испит као и кандидати који нису обухваћени овим упутством. 

 

 

    

УПИС КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ, ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И 

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

 

Услови уписа на интегрисане студије и студије првог степена 

 

 

Члан 4. 

 

У прву годину интегрисаних академских студија медицине и денталне медицине, 

основних академских студија здравствене неге, основних академских студија медицинске 

рехабилитације и основних струковних студија радиолошке технологије може да се упише лице 

које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању и које 

је положило пријемни испит и рангирало се у оквиру броја предвиђеног за упис.  

 

У прву годину интегрисаних академских студија фармације може да се упише лице које 

има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању и које је положило пријемни испит и 

рангирало се у оквиру броја предвиђеног за упис.  

 

У прву годину основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације 

може да се упише лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у 
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четворогодишњем трајању или другу средњу школу друштвеног усмерења у четворогодишњем 

трајању и које је положило пријемни испит и рангирало се у оквиру броја предвиђеног за упис.  

 

Усмерењем се сматра образовни профил из медицинске и друге одговарајуће области, 

стечен завршетком четворогодишњег средњег образовања. 

 

За упис на студијски програм основних академских студија специјалне едукације и 

рехабилитације, кандидат мора да приложи уверење о процени говорно-језичких способности. 

Провера се врши на Медицинском факултету Нови Сад, приликом конкурисања за полагање 

пријемног испита. 

 

За упис на студијски програм Основних струковних студија радиолошке технологије 

кандидат приликом пријаве за полагање пријемног испита мора да приложи уверење о здравственој 

способности у зони јонизујућег зрачења, издатог од стране службе медицине рада. 

 

             Уколико се на основу документације коју је кандидат поднео приликом пријаве на конкурс 

за упис не може утврдити број бодова на основу успеха завршеног у иностранству, Комисија за 

спровођење пријемног испита утврђује број бодова кандидата на основу поднете документације и 

додатних доступних података о одређеној средњој школи. 

 

  Уколико се из документације не може утврдити просечна оцена за један разред, за тај 

разред се усваја најнижи могући просек (2,00). 

 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним 

или билатералним споразумом није другачије одређено. Страни држављанин може да се упише на 

студијски програм ако пружи доказ о познавању језика на ком се изводи настава и ако је 

здравствено осигуран.  

 

 Студенти из земаља Европске уније моћи ће да се уписују на високошколске установе у 

статусу студента који се финансира из буџета од дана приступања Републике Србије Европској 

унији. 
 

           Проверу знања српског језика обавља надлежно тело Филозофског факултета Универзитета у 

Новом Саду, а проверу знања енглеског језика, за потребе Факултета, обавља Комисија коју именује 

декан Факултета.    

 

Члан 5. 

 

 Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 

потребама, који предлажу у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на  Факултет, а у 

складу са објективним могућностима Факултета. 

 

 

       Остваривање права на упис 

 

Члан 6. 

 

 Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише укупно 100 (стотину) 

бодова на основу општег успеха у средњој школи и постигнутог резултата на пријемном испиту. 

 

 На пријемном испиту кандидат може остварити од 0 до 60 бодова. 
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 Лице које на полагању пријемног испита оствари најмање 7 бодова по предмету односно 

укупно најмање 14 бодова из оба предмета, сматра се да је положило пријемни испит и рангира се 

на коначној ранг-листи.  

 

Кандидат може бити уписан на студијски програм у статусу студента који се финансира из 

буџета ако се рангира на коначној ранг-листи за упис до броја одобреног за упис кандидата на терет 

буџета који је одређен конкурсом за упис, под условом да је стекао више од 50 бодова. 

 

Кандидат може бити уписан на студијски програм у статусу самофинансирајућег 

студента ако се рангира на коначној ранг-листи за упис до броја одобреног за упис кандидата у 

статусу самофинансирања који је одређен конкурсом за упис, под условом да је стекао најмање 30 

бодова.  

 

Уколико два или више кандидата рангираних на коначној ранг-листи имају исти број 

укупно остварених бодова (бодова на основу успеха у средњој школи и бодова на пријемном 

испиту), предност при упису има кандидат са укупним већим бројем бодова остварених на 

пријемном испиту.  

 

Уколико два или више кандидата имају остварен исти број бодова и на пријемном испиту, 

предност при упису има онај кандидат који је имао укупну вишу просечну оцену у средњој школи 

из предмета које је полагао на пријемном испиту. 

 

Кандидати који су положили пријемни испит за упис на студијски програм основних 

академских студија специјалне едукације и рехабилитације рангирају се према укупном броју 

бодова остварених по свим основама који се вреднују за упис на јединственој ранг-листи. Приликом 

подношења документације за пријаву полагања пријемног испита кандидат треба да писаним путем 

поређа све модуле које жели да упише по редоследу тако да као први наведе модул који прво жели 

да упише, затим други и на крају модул који последњи жели да упише. Кандидат се изјашњава и о 

томе шта му је приоритет приликом рангирања, жељени модул или статус студента (буџетски или 

самофинансирајући). Редослед опредељења је битан јер ће кандидат бити распоређен на онај модул 

и у оном статусу за који има довољан број бодова утврђених на јединственој ранг-листи после 

положеног пријемног испита, али не значи приоритет при сачињавању ранг-листе. Коначно 

опредељење канидидат ће изразити на за то посебно обавезној јавној прозивци, чији ће датум и час 

бити одређени конкурсом. На основу броја бодова на јединственој ранг-листи и опредељења 

кандидата врши се распоређивање и упис кандидата по модулима. Приликом прозивке сваки 

кандидат који је стекао право уписа писмено ће потврдити своје опредељење на обрасцу који ће том 

приликом добити. Прво се распоређују кандидати који су остварили највећи укупан број бодова а 

затим, на евентуално преостала слободна места за упис, кандидати који су остварили мањи број 

бодова, до попуне броја предвиђеног за упис. 

 

Уколико се кандидат не појави на посебној обавезној јавној прозивци из претходног става, 

сматраће се да је одустао од уписа. 

 

У случају постојања оправданог разлога за изостанак кандидата са јавне прозивке из става 

7., у име и за рачун кандидата опредељење може изразити члан породице или друго лице које 

кандидат овласти, које своје својство потврђује на прописаном обрасцу. 

 

Студент који се финансира из буџета у том статусу може да има уписан само један 

студијски програм на истом нивоу студија. 

 

На право на упис студената којима је престао статус студента примењују се одредбе 

Статута Универзитета у Новом Саду, Правилника о упису студената на студијске програме 

Универзитета у Новом Саду и Статута Факултета. 
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     Пријемни испит 

 

                                                                  Члан 7. 

 

   Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата на Факултету спроводи 

комисија за спровођење пријемног испита и упис кандидата (у даљем тексту: Комисија) коју 

именује декан. 

   Комисија  има  од 15 до 18 члaнова из редова наставника и 3 представника студената и 

одговарајући број заменика. 

    Комисија има председника и потпредседника, који за свој рад одговарају декану.  

    Председник Комисије је продекан за наставу или лице из реда наставног особља које 

именује декан.  

                Наставно-научно веће именује Надзорну комисију која има до 60 чланова из редова 

наставника и сарадника који врше надзор над самим извођењем пријемног испита и која је 

одговорна декану за законито спровођење пријемног испита. 

                

 

Члан 8. 

 Задатак Комисије је: 

-  да спроведе рангирање кандидата на основу општег успеха, 

-  да утврди идентитет кандидата који приступају полагању пријемног испита, 

-  да кандидатима подели тест са испитним питањима, 

-  да се стара о реду за време полагања испита, 

-  да прегледа и спроведе бодовање пријемног испита, 

-  да поднесе извештај о спровођењу пријемног испита и рангирању кандидата декану и 

Наставно-научном већу Факултета, као и продекану за наставу уколико продекан за 

наставу није био председник Комисије, 

-  да сачини прелиминарну ранг-листу кандидата на основу резултата пријемног 

испита,у оквиру броја предвиђеног за упис за сваки студијски програм, 

-  да сачини коначну ранг-листу коју потписује председник комисије. 

    

                   Члан 9. 

 

 Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит. 

     Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу квалификационо-

класификациони пријемни испит.  

     Провера знања се врши на основу теста из следећих предмета:  

 

- на интегрисаним академским студијама медицине и денталне медицине, на српском 

језику – из хемијe и биологијe, по истоветним тест-питањима која су усаглашена и 

ауторизована од стране Заједнице медицинских факултета Републике Србије;  

- на интегрисаним академским студијама медицине и денталне медицине, на енглеском 

језику – из хемијe и биологијe; 

- на интегрисаним академским студијама фармације – из хемијe и математикe или хемије 

и биологије; 

- на основним академским студијама здравствене неге и основним академским студијама 

медицинске рехабилитације – из биологијe и хемијe или биологијe и здравственe негe; 

- на основним струковним студијама радиолошке технологије – из биологије и физике 

или биологије и здравствене неге; 

- на основним академским студијама специјалне едукације и рехабилитације – из  

биологије и психологије. 
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Члан 10.  

 

 Кандидат не полаже пријемни испит из предмета из којег је као ученик трећег или четвртог 

разреда средње школе освојио прво, друго или треће појединачно место на републичком такмичењу 

које организује Министарство надлежно за област образовања или на међународном такмичењу, из 

предмета који се полаже на пријемном испиту, што се доказује дипломом о добијеној награди, коју 

кандидат прилаже приликом конкурисања.    Овим кандидатима признаје се максималан број бодова 

из тог предмета. 

 

               Претходно наведено у ставу 1. овог члана не односи се на награде освојене на републичким 

и међународним смотрама научног и уметничког стваралаштва талената, смотрама научних радова, 

смотрама такмичарског карактера и сл. 

 

         Комисија утврђује испуњеност услова за ослобађање од полагања пријемног испита у 

случајевима из става 1. овог члана и то констатује у свом записнику. 

 

 

Упис на студије без полагања пријемног испита 

 

Члан 11.  

 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног 

испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре.  

 

 Начин остваривања права кандидата из претходног става и вредновање резултата опште 

матуре регулисаће се и примењивати након доношења посебног закона о општој матури.  

 

 На основне студије без полагања пријемног испита могу да се упишу студенти првог, 

другог и трећег степена студија Универзитета у Новом Саду или друге самосталне високошколске 

установе и друга лица предвиђена законом и општим актима Универзитета у Новом Саду, под 

условима и на начин предвиђеним Статутом Универзитета, Правилником о упису студената на 

студијске програме Универзитета у Новом Саду и овим правилником, на лични захтев. 

 

     Лица која имају завршен први степен студија (медицинског, стоматолошког, 

фармацеутског или ветеринарског смера) за упис на студијске програме из поља медицинских наука 

или лица која имају завршен први степен студија из поља друштвено-хуманистичких наука 

(социологија, педагогија, психологија, филозофија) за упис на смер специјалне едукације и 

рехабилитације не полажу пријемни испит, већ се уписују се у одговарајућу годину студија 

одређеног студијског програма, на основу признатих положених испита и остварених ЕСПБ бодова, 

у статусу самофинансирајућег студента, до завршетка студија. Ово право наведена лица остварују 

на лични захтев. 

 

     Кандидати из претходног става подносе писмени захтев у другом конкурсном року за 

упис на одговарајући студијски програм. Уз захтев прилажу доказ о завршеном првом степену 

одговарајућих студија, уверење о положеним испитима и додатак дипломи, ако га поседују, као и 

програмски садржај по коме су завршили студије.  

 

                Одлуку о упису кандидата из става 3. и 4. доноси декан Факултета решењем у ком наводи 

испите и друге студентске обавезе које се признају, задужења за обавезе у наставку студија и 

стечени статус студента.  

 

                Кандидат из става  3. и 4. овог члана може остварити право уписа уколико Факултет 

располаже просторним, кадровским и техничким могућностима, односно ако укупан број студената 

за ту годину студија у коју се уписује није попуњен. 
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Члан 12. 

 

  Кандидати страни држављани који испуњавају опште услове Конкурса уписују се након  

полагања пријемног испита у складу са општим актима Универзитета и Факултета. 

 

Члан 13. 

 

 Пријављивање кандидата и пријемни испит на Факултету врши се и одржава у за то 

предвиђеним просторијама које Факултет одреди, према конкурсу за упис студената у прву годину 

основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија. 

 

 Кандидати могу конкурисати на више студијских програма ако се пријемни испити 

одржавају у различитим данима или у различито време, с тим да су дужни да за сваки студијски 

програм полажу пријемни испит и уплате трошкове полагања пријемног испита. 

 

 Кандидат који стекне право уписа на више студијских програма дужан је да се изјасни о 

упису на само један студијски програм, због обавезе редовног присуства на настави која се одржава 

истовремено на свим студијским програмима.  

 

               Кандидат за упис на високошколску установу има право да се приликом подношења 

пријаве на конкурс за упис на студије определи за језик на ком ће полагати пријемни испит, у 

складу са Одлуком Скупштине АП Војводине о полагању пријемног испита на високошколску 

установу чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводине на језицима националних мањина-

националних заједница и Упутством Покрајинске владе.  

 

 Пријемни испит полаже се писмено.        

 

            Лица са ивалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 

потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски 

програм, у складу са објективним могућностима Факултета. 

 

         Факултет је дужан да обезбеди тајност пријемног испита до самог почетка пријемног испита. 

 

 

 

     Ранг- листа 

Члан 14. 

 

 Редослед кандидата на ранг-листи за упис у прву годину основних студија утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог током завршеног средњег образовања и резултата постигнутих 

на пријемном испиту, према мерилима утврђеним овим Правилником. По оба основа кандидат може 

остварити највише 100 бодова. 

 

           Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих 

предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са два. По овом основу кандидат 

може остварити најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се 

заокруживањем на две децимале. 

 

 Прелиминарне ранг-листе о упису кандидата објављују се на интернет-страници Факултета 

и огласној табли Факултета, најкасније четири дана по завршетку пријемног испита, ако другачије 

није предвиђено конкурсом. 
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 Коначна ранг-листа објављује се на интернет-страници Факултета и огласној табли 

Факултета, најкасније седам дана по завршетку пријемног испита, ако другачије није предвиђено 

конкурсом. 

 

       

 Подношење приговора 

 

Члан 15. 

 

 Кандидат може поднети приговор на тачност матичних података, бодовање општег успеха 

из средње школе, број бодова остварених на пријемном испиту, место на ранг-листи, регуларност 

поступка утврђеног конкурсом и регуларност пријемног испита. 

 

 Приговор се подноси председнику Комисије у року од 36 сати од објављивања 

прелиминарних ранг-листи на Факултету. 

 

 Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. Решење декана 

је коначно. 

 

 

Члан 16. 

 

     Уколико се кандидат који је остварио право уписа рангирањем на ранг-листи не упише на 

студијски програм до рока наведеног у тексту конкурса, уместо њега право уписа стиче следећи 

кандидат са ранг-листе, према редоследу утврђеном на коначној ранг-листи, све до попуне броја 

кандидата утврђеног конкурсом. 

 

 Уколико се на начин из претходног става овог члана не попуне сва предвиђена места за 

упис на један студијски програм, на преостала слободна места могу се уписати кандидати са ранг-

листе другог студијског програма који су положили пријемни испит, али нису стекли 

право уписа на одабраном студијском програму, на следећи начин: 

  

-          за упис на Основне академске студије здравствене неге, слободна места ће бити прво 

понуђена кандидатима који су полагали пријемни испит за упис на Основне академске 

студије здравствене неге, а потом кандидатима који су полагали пријемни испит из истих 

области, према редоследу начињеном на основу укупно остварених бодова са коначних 

ранг листа; 

-          за упис на Интегрисане академске студије денталне медицине, слободна места ће бити 

понуђена кандидатима који су положили пријемни испит за упис на Интегрисане академске 

студије медицине, према редоследу на коначној ранг листи и обратно; 

-          за упис на Основне струковне студије радиолошке технологије и Основне академске 

студије медицинске рехабилитације, слободна места ће бити понуђена кандидатима који су 

полагали пријемни испит из истих области, према редоследу начињеном на основу укупно 

остварених бодова са коначних ранг листа. 

 

У случају постојања оправданог разлога за изостанак кандидата са јавне прозивке из овог 

члана, у име и за рачун кандидата, опредељење о упису може изразити члан породице или друго 

овлашћено лице, које своје својство потврђује на прописаном обрасцу. 

 

Кандидат (или лице из претходног става) заитересован  за упис који се не појави на 

званичној прозивци, сматраће се да је одустао од уписа. 
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         Кандидат који се изјаснио о упису и који се не упише у предвиђеном року, 

сматраће се да је одустао од уписа, а на његово место може да се упише следећи кандидат 

са листе за упис (који је заинтересован за упис). 

 

У случају постојања оправданог разлога за изостанак кандидата са јавне прозивке, 

у име и за рачун кандидата може се изјаснити члан породице, лице које са кандидатом живи 

у заједничком домаћинству или друго лице које кандидат овласти. 

 

      Уколико се у првом конкурсном року, након што су искоришћене могућности 

предвиђене ставом 1. и 2. овог члана, не упише конкурсом утврђени број студената, 

Факултет може да распише нови конкурс и организује други пријемни испит за студијске 

програме. 

 

 

 

     Одржавање реда на пријемном испиту 

 

Члан 17. 

 

            На одржавање реда на пријемном испиту примењују се одредбе Правилника о упису 

студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду и овог правилника. 

 

 На пријемном испиту дозвољено је само коришћење сопственог знања уз таблице 

периодног система елемената коју кандидат добија на пријемном испиту приликом добијања теста и 

електронског калкулатора који је прегледало лице задужено за надзор над спровођењем пријемног 

испита. 

 

 Уколико комисија на пријемном испиту утврди да је кандидат крши дисциплину и/или 

користи недозвољене начине полагања (преписивање, употреба мобилних телефона, коришћење 

неодобрених и/или претходно непрегледаних електронских помагала, коришћења унапред 

припремљених материјала који овим правилником није предвиђен као дозвољен и сл.) исти ће се 

одузети и кандидат удаљити са пријемног испита. 

 

Члан 18. 

 

    Кандидати који су се пријавили на конкурс за упис у прву годину основних и интегрисаних 

студија, а нису приступили пријемном испиту или су удаљени са полагања пријемног испита због 

недисциплине и/или коришћења недозвољених начина полагања немају права уписа. 

 

 

УПИС КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

Члан 19. 

  

 Упис на студије на енглеском језику врши се у првом и другом конкурсном року. 

  

 

Члан 20. 

   

 За упис на студије на енглеском језику могу се пријавити лица која знају енглески језик и 

то: 

 

- кандидати страни држављани који испуњавају опште услове Конкурса;  

- кандидати држављани Републике Србије који испуњавају опште услове Конкурса. 
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 Кандидати за упис на акредитоване студијске програме на енглеском језику полажу 

пријемни испит на енглеском језику из одговарајућих предмета предвиђених овим правилником, за 

упис на студијски програм за који су се определили, на потпуно исти начин као и кандидати у 

првом конкурсном року. Кандидати се рангирају као и кандидати у првом конкурсном року, према 

критеријумима утврђеним овим правилником и конкурсом. 

 

 Пријављивање, рангирање и упис кандидата страних држављана који испуњавају опште 

услове Конкурса врши се на идентичан начин као и за држављане Републике Србије.  

  

 Провера знања енглеског језика врши овлашћена установа за проверу знања језика или 

комисија коју именује декан.  

 

 Уколико је кандидат завршио претходне нивое образовања на енглеском језику, о чему 

подноси одговарајуће исправе, сматраће се да испуњава услов познавања језика на којем се одвијају 

студије на енглеском језику и не мора да се проверава његово знање енглеског језика.  

 

Члан 21. 

 

Сва остала питања која нису регулисана члановима овог правилника који предвиђају упис 

кандидата у прву годину студија  на енглеском језику регулисана су Правилником о упису 

студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду и осталим одредбама овог правилника 

као и другим важећим прописима. 

 

 

УПИС КАНДИДАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

 

 

   Члан 22. 

 

 Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне 

академске студије одређеног студијског програма (најмање 240 ЕСПБ) у четворогодишњем трајању 

предвиђеног акредитацијом конкретног студијског програма Факултета, односно: 

 

         - мастер академске студије здравствене неге може да упише лице које је завршило основне 

академске студије здравствене неге у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова; 

 

          - мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације  може да упише лице 

које је завршило основне академске студије специјалне едукације и/или рехабилитације у 

четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова, или основне академске студије 

специјалне едукације и рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ 

бодова.  

 

 -мастер академске студије медицинске рехабилитације може да упише лице које је зaвршило 

oснoвнe aкaдeмскe студиje мeдицинскe рeхaбилитaциje у четворогодишњем трajaњу, обима 

најмање 240 ЕСПБ бодова.  

 

Право уписа на мастер академске студије имају лица која су стекла високо образовање по 

прописима који су важили до 10. септембра 2005. године, под условима и на начин прописан 

Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду и другим 

општим актима Универзитета и Факултета. 
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Члан 23. 

 

 Кандидати за упис на мастер академске студије рангирају се на ранг-листи на основу 

просечне оцене током претходних нивоа студија. 

 

 Уколико више кандидата рангираних на ранг-листи имају исти успех постигнут на 

претходним нивоима студија, предност при упису има кандидат који је завршио претходно 

школовање у краћем року.  

 

 Студенти се уписују у статусу буџетског или самофинансирајућег студента у зависности од 

броја одобреног конкурсом. 

 

 

Члан 24. 

 

 На мастер академске студије не могу се уписати кандидати који су завршили струковне 

студије. 

     

УПИС КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

 

Члан 25. 

Право уписа на специјалистичке академске студије ране интервенције у детињству имају 

кандидати који су завршили мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe eдукaциje и рeхaбилитaциje, 

мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe eдукaциje, мaстeр aкaдeмскe студиje спeциjaлнe 

рeхaбилитaциje, обима најмање 300 ЕСПБ бодова или oснoвнe студиje спeциjaлнe eдукaциje и 

рeхaбилитaциje у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прописима који су важили до 10. септембра 

2005. године и имају нajмaњe две гoдинe рaднoг искуствa у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и 

рeхaбилитaциje, у рaду сa дeцoм.  

Члан 26. 

 

Кандидати за упис на специјалистичке академске студије рангирају се на ранг-листи на 

основу просечне оцене остварене на претходним нивоима студија. 

 

Уколико више кандидата рангираних на ранг-листи има исти успех постигнут на 

претходним нивоима студија, предност при упису има кандидат који је завршио студије  у краћем 

року. 

Уколико више кандидата има исти успех постигнут на претходним нивоима студија и има 

исту дужину трајања студирања на претходним нивоима студија, предност на ранг-листи за упис 

има кандидат који има дужи период рaднoг искуствa у oблaсти спeциjaлнe eдукaциje и 

рeхaбилитaциje, у рaду сa дeцoм.  

 Кандидати се уписују у статусу буџетског или самофинансирајућег студента у зависности 

од броја одобреног конкурсом. 
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НАЧИН УПИСА СТУДЕНАТА НА ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ЧИЈЕ СЕ СТУДИЈЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРАВИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ ТИХ 

СТУДЕНАТА 

 

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. 

 

 

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: 
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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 =  број ЕСПБ од положених испита у 

текућој школској години    

                                                                                           број ЕСПБ од уписаних испита у 

текућој школској години 

 

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 заокружен на две децимале; 

 

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 заокружен на две децимале; 

 

 

2. Укупна просечна оцена  

узима се као додатни критеријум приликом рангирања, у случају да студенти имају идентичан 

коефицијент успешности, заокружена на две децимале. 

 

 

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 
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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.  

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. 

 

 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 32. 

 

Сва лица која се уписују на Факултет у статусу студента који сам финансира своје студије 

приликом уписа закључују уговор са Факултетом о начину плаћања школарине за конкретну 

школску годину, у износу који је утврдио Савет Факултета за ту школску годину. 

 

Члан 33. 

 

 Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење.                                                        

 

 

Члан 34. 

 

             На сва питања која нису регулисана овим правилником у вези са уписом на интегрисане 

студије и студије првог и другог степена на Факултету примењује се Правилник о упису студената 

на студијске програме Универзитета у Новом Саду и опште и остале одредбе конкурса за упис 

студената у прву годину на високошколским установама чији је оснивач Република као и други 

важећи прописи. 

                                                                 

Члан 35. 

 

            Овај правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли  и/или 

интернет-страници Факултета.  

 

Члан 36. 

 

 Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим условима 

за упис на Факултет и начину спровођења пријемног испита донетог на седници Наставно-научног 
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већа одржаној дана 12. 5. 2015. године, са изменама и допунама од  17. 06. 2015. године и 26. априла 

2016. године. 

 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима за 

упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног 

испита на Медицинском факултету Нови Сад 

од 03. 06. 2019. године 

 

Члан 8. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном 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. 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима за 

упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног 

испита на Медицинском факултету Нови Сад 

од 29. 01. 2020. године 

 

Члан 2. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном 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 и са изменама и допунама донетим на 2. седници 

Медицинског факултета Нови Сад, одржаној дана 03. 06. 2019. године. 

 

 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима за 

упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног 

испита на Медицинском факултету Нови Сад 

од 08. 10. 2020. године 

 

 

        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 
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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. 

 

 

Самостални члан Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима за 

упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног 

испита на Медицинском факултету Нови Сад 

од 14. 09. 2021. године 

 

 

Члан 9. 

 

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, 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  

 

 
 
 
 

 

                                                                   

 


