
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

Служба за студије првог и другог степена 

Дана: 6. 10. 2022. године 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО СТАТУС СТУДИРАЊА У ДВОСТРУКОМ ТРАЈАЊУ 

(ОДНОСНО ТРОСТРУКОМ ТРАЈАЊУ за роме, инвалиде и запослене студенте) СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА 

УПИС ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 

Поштовани студенти, 

којима је истекао статус студента закључно са 30. 9. 2022. године, обавештавамо вас да можете да 

продужите статус студента у школској 2022/2023. години по уписаном студијском плану и програму за све 

студијске програме, на следећи начин: 

1. напишете захтев и уз уверење о положеним испитима предате на писарници факултета, закључно 

са 10. 10. 2022. године за студенте који нису одслушали сву наставу предвиђену студијским 

програмом односно  17. 10. 2022. године за студенте који су одслушали сву наставу; у соби бр. 2  

предајте захтев заведен у писарници и узимате  број и датум решења за упис са којим извршавате 

упис; 

2. обавештавамо вас да је по ценовникује предвиђено плаћање додатних трошкова за кашњење због 

неоправданог неизвршавања административних обавеза;  

3. рок за упис и предају докумената за студенте којима је истекао статус студента, а нису одслушали 

сву наставу, слушају наставу односно уписују наредну годину студија је 10. 10. 2022. године; 

трошкови школарине се плаћају према ценовнику (информације  за упис у наредну годину – на сајту 

факултета: Садашњи и будући студенти-Огласна табла); 

4. студенти који обнављају годину (и не слушају наставу у школској 2022/2023. години) могу извршити 

упис од 17.10.2022. до 21.10.2022. год., односно предају индексе и документацију за упис у периоду 

17.10. - 21.10.2022. - ово се односи и на студенте који уписују продужену годину и апсолвентски 

стаж (одслушали сву наставу). Студенти који уписују продужену годину/апсолвентски стаж  уплаћују 

трошкове по ценовнику који је истакнут на сајту факултета: 

1) први пут продужетак године/апсолвентски стаж, студенти уплаћују 5.500,00 динара 

2) други  пут и више пута упис продужене године/апсолвентског  стажа, студенти уплаћују 

5.500,00 динара + 10.000,00 динара (на две уплатнице); 

5. све уплате вршити искључиво са позивом на лични број са портала , предати уплатнице на шалтер 

или чувати до завршетка студија; уплате извршити најмање 2 дана пре доласка на шалтер (уплате 

извршене петком после подне биће прокњижене тек у уторак). 

Из Службе   

 

 

 


