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1. Број слободних места за упис студената 

*Унивeрзитeт зaдржaвa прaвo дa мeњa тeкст Кoнкурсa у склaду сa aктимa 

нaдлeжних држaвних oргaнa, у вeзи сa уписoм студeнaтa, нa бaзи aфирмaтивнe 

aкциje. 
 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

  

На факултет се може уписати укупно _47___ студената, и то: 

 

- __35__ студената чије се образовање финансира из буџета и 

- __12__самофинансирајућих студената 

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

Основне струковне 

студије здравствене неге 
35 12 47 

88.000,00 2.000 ЕУР  

Укупно 35 12 47   

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

На факултет се може уписати укупно __164___ студената, и то: 

 

- __100__ студената чије се образовање финансира из буџета и 

- __64__ самофинансирајућих студената 

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 
Основне академске студије 

здравствене неге 
35 12 47 

88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне академске студије 

специјалне едукације и 

рехабилитације  - 

модул:ВИШЕСТРУКА 

ОМЕТЕНОСТ 

15 9 24 

88.000,00 2.000 ЕУР 

http://www.mf.uns.ac.rs/


Основне академске студије 

специјалне едукације и 

рехабилитације  - 

модул:ЛОГОПЕДИЈА 

15 9 24 

88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне академске студије 

специјалне едукације и 

рехабилитације  -модул: 
ИНКЛУЗИВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

10 14 

 

 

24 

88.000,00 2.000 ЕУР 

Основне академске студије 

медицинске рехабилитације 
25 20 45 

88.000,00 2.000 ЕУР 

Укупно 100 64 164   

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ 

 

На факултет се може уписати укупно _445_____ студената, и то: 

 

- ___280____ студената чије се образовање финансира из буџета и 

- ___165____ самофинансирајућих студената 

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

 Интегрисане академске 

студије медицине 
180 45 225 110.000 3.600 ЕУР  

 Интегрисане академске 

студије стоматологије 
45 7 52 160.000 3.600 ЕУР 

 Интегрисане академске 

студије фармације 
55 23 78 160.000 3.600 ЕУР 

 Интегрисане академске 

студије медицине на 

 енглеском језику* 

- 50 50 4.000 ЕУР 4.000 ЕУР 

Интегрисане академске 

студије стоматологије 

на енглеском језику* 

- 20 20 4.000 ЕУР 4.000 ЕУР  

Интегрисане академске 

студије фармације на 

енглеском језику* 

- 20 20 4.000 ЕУР 4.000 ЕУР 

Укупно 280 165 445   
* - односи се на студије на енглеском језику. Пријемни испит за студије на енглеском језику  одржаће 

се у другом Конкурсном року. 

 

2. Услови конкурисања: 
У прву годину  интегрисаних академских студија медицине и стоматологије, основних струковних 

и основних академских студија здравствене неге и основних академских студија медицинске 

рехабилитације  може да се упише лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у 

четворогодишњем трајању                                   

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

завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању  или средњу хемијско-

технолошку школу у четворогодишњем трајању. 

У прву годину основних академских студија специјалне едукације и  

рехабилитације(модули:Вишеструка ометеност, Логопедија и Инклузивно образовање)  може да се 

упише лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању 

или другу средњу школу из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању  

 

У прву годину интегрисаних академских студија на енглеском језику може да се упише лице које 

има завршену одговарајућу средњу школу из претходних ставова и ако влада енглеским језиком. 



 

Кандидат , за упис на студије које се изводе на српском језику , приликом подношења пријаве на 

конкурс  за полагање пријемног испита опредељује се за језик  на коме жели да полаже пријемни испит, а 

који је у службеној употреби  у јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, писменим путем на посебном обрасцу прописаном од стране Аутономне Покрајине Војводине. 

 

Према препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, везано за 

афирмативни упис кандидата у првом конкурсном року, приликом пријаве на конкурс  по овом основу, 

кандидати  су дужни да обавесте Студентску службу подношењем одговарајуће потврде издате од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно Удружења овлашћеног од стране 

министарства. *Унивeрзитeт зaдржaвa прaвo дa мeњa тeкст Кoнкурсa у склaду сa aктимa нaдлeжних 

држaвних oргaнa, у вeзи сa уписoм студeнaтa, нa бaзи aфирмaтивнe aкциje. 

 

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 

потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на факултет, а у складу са 

објективним могућностима факултета. 

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних и интегрисаних студија на српском 

језику, у првом конкурсном року, могу се пријавити за полагање пријемног испита на више студијских 

програма под условом да се пријемни испити не одржавају у исто време. (у исто време се одржавају испити 

за : 1) медицину и стоматологију; 2) медицинску рехабилитацију и здравствену негу (струковне и академске 

студије) и специјалну едукацију и рехабилитацију - сва три модула) .  

Приликом пријаве на конкурс кандидати морају одабрати само један од понуђених модула 

специјалне едукације и рехабилитације.  

За пријаву на конкурс за здравствену негу кандидати се морају определити или за струковне студије 

или за академске студије. 

 Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају 

право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу. 

Држављани Р Србије који су претходно школовање завршили у иностранству и страни држављани 

који су средњу школу завршили у иностранству могу конкурисати за упис на Медицински факултет по 

претходно обављеној нострификацији школских сведочанстава стечених у иностранству. Ако ови кандидати 

немају нострификована документа потребна за упис, високошколска установа ће им омогућити да 

конкуришу уз потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја, о томе да је започета 

нострификација њихових школских сведочанстава стечених у иностранству. Приликом уписа , кандидати су 

дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа. 

 

Упис држављана Р Србије који су претходно школовање завршили у иностранству биће усклађено 

са општим одредбама  Заједничког конкурса. Ови кандидати  полажу  пријемни  испит  под  истим  условима 

као и остали држављани  Р Србије. Кандидати су дужни да се пријаве у првом конкурсном року ради 

евидентирања и обезбеђивања потребног броја места за упис. Уколико се не пријаве у првом 

конкурсном року, факултет неће бити у могућности да им омогући полагање испита и упис ван броја 

студената предвиђеног конкурсом. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за 

упис у првом конкурсном року, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу у другом 

конкурсном року, по претходно обављеној нострификацији њихових сведочанстава стечених у 

иностранству.  

 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља конкуришу и школују се у Републици 

Србији, према Општим одредбама конкурса , а на основу Упутства Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за 

упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, о томе да је започета нострификација њихових школских сведочанстава стечених у 

иностранству. Приликом уписа , кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована 

документа. 

 Страни држављанин може да се упише на студије на српском или енглеском  језику, ако 

влада овим језицима, под истим условима као и држављани Р Србије  и ако је здравствено осигуран. Студент 

страни држављанин који се уписује на овај облик студија зaдржава статус студента који сноси трошкове 

сопственог студирања до краја школовања, без обзира на каснију промену држављанства, односно стицање 

држављанства Р Србије. Проверу знања српског језика за стране држављане обавља Комисија Филозофског 

факултета, Универзитета у Новом Саду, а  проверу знања енглеског језика Комисија Медицинског 

факултета, Универзитета у Новом Саду. Уколико се у првом конкурсном року за поједине студијске 



програме на српском језику попуни број студената утврђен акредитацијом и дозволом за рад,  кандидати из 

овог става неће бити у могућности да се пријављују у другом конкурсном року. 

 

 

 

 

3. Полагање пријемног испита: 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину  студија на српском језику и енглеском језику полажу 

квалификационо-класификациони пријемни испит. Провера знања се врши на основу одговора на тест-

питања из следећих предмета (истовремено):  

– На интегрисаним студијама медицине и стоматологије: Хемија и Биологија, по истоветним тест-

питањима; 

– На интегрисаним студијама фармације: Хемија и Математика.  

– На академским и струковним студијама здравствене неге: Биологија и Хемија или Биологија и 

Здравставена нега; 

– На академским студијама специјалне едукације и рехабилитације: Биологија и Психологија  

– На академским студијама медицинске рехабилитације: Биологија и Хемија или Биологија и 

Здравставена нега; 

 

Кандидат је ослобођен полагања пријемног испита из предмета из којег је као ученик трећег и четвртог 

разреда средње школе освојио прво, друго или треће места на државном такмичењу у чијој организацији 

учествује Министарство просвете Републике Србије што се доказује дипломом о добијеној награди, коју 

кандидат прилаже приликом конкурисања (предаје се фотокопија дипломе). Ово се не односи на награде 

освојене на репуличким и међународним смотрама научног и уметничког стваралаштва талената, смотре 

научних радова, смотре такмичарског карактера и слично. Кандидат који је освојио једну од поменутих 

награда вреднује се максималним бројем бодова из тог предмета.  

  

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

ветеринарског смера) за упис на студијске смерове медицинског усмерења или  из поља друштвено-

хуманистичких наука (социологија, педагогија, психологија, филозофија) за упис на студијски програм 

специјалне едукације и рехабилитације  ,  не полажу пријемни испит , на лични захтев,  а уписују се у 

одговарајућу годину  студија одређеног студијског програма , на основу признатих испита и остварених 

ЕСПБ бодова,у статусу самофинансирајућег студента до завршетка студија.Кандидати подносе писмени 

захтев и сву потребну документацију (према Правилнику о ближим условима за упис на Факултет и начину 

спровођења пријемног испита) у другом конкурсном року .Кандидат може остварити право уписа уколико 

Факултет располаже просторним, кадровским и техничким капацитетима, односно ако укупан број 

студената за ту годину студија у коју се уписује није попуњен.  

 Пријемни испит за студије медицине , стоматологије и фармације  спроводи се истог дана  - 01. 07. 

2015. ,  а пријемни испит за остале смерове спроводи се  истовремено – 03. 07. 2015. године. Кандидати су 

дужни да у пријави назначе за које основне студије конкуришу . Студенти могу конкурисати на два 

студијска смера ако се пријемни испити одржавају у различитим данима, с тим да су дужни да сваки пут 

полажу пријемни испит и уплате трошкове полагања пријемног испита за обе пријаве. Студент који стекне 

право уписа на два студијска програма, према Закону о високом образовању Чл. 88, може имати статус 

буџетског студента само на једном студијском програму. Студент је дужан да се изјасни о упису на само 

један студијски програм . 

Напомена: Приликом полагања пријемног испита сви кандидати  ће бити удаљени са испита ако  имају  

мобилни телефон  и биће дужни да пријаве  кандидате који  користе  недозвољена средства у току пријемног 

испита.  

  4. Конкурсни рокови: 
Први конкурсни рок: 

 

пријављивање кандидата 24., 25. и 26. јуна 2015. 

полагање пријемног испита 01. и 03. јула 2015. 

објављивање јединствене  ранг листе 06. јула 2015. 

објављивање коначне ранг листе 08. јула 2015. 

упис примљених кандидата 09.-22. јула 2015.(према тачки 7.конкурса) 

Други конкурсни рок: (Детаљан текст конкурса биће објављен на сајту факултета 

након извршеног уписа у првом конкурсном року) 

 

пријављивање кандидата 01.и 02. септембар 2015. 



полагање пријемног испита 08 . и 09.  септембар 2015. 

објављивање прелиминарне ранг листе  10. септембар 2015. 

објављивање коначне ранг листе 14. септембар 2015. 

упис примљених кандидата до 21. септембра 2015. 

 

 

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
Приликом пријављивања на конкурс, као и приликом уписа кандидата који су стекли то право, 

подносе документа на начин усклађен са осталим  одредбама из Заједничког конкурса. 

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да поднесу на увид ОРИГИНАЛНА 

ДОКУМЕНТА а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 

 Извод из матичне књиге рођених 

 Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (нострификована ако је школа 

завршена у иностранству) 

 Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (нострификована ако је школа 

завршена у иностранству) 

 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара на жиро 

рачун Медицинског факултета број 840-1633666-55 позив на број 742-105 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.  

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош. 

 

6. Новчане накнаде: 
- за полагање пријемног испита        6.600,00  динара 

- за упис:      

o Упис у зимски семестар и колективно осигурање студената    5.500,00  динара  

o Рад студентских организација Медицинског факултета       500,00  динара 

o Школарина, у најмањем износу од једне четвртине укупне школарине одређеног студијског 

програма, за самофинасирајуће студенте. 

Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни 

материјал! 

Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској протувредности  (средњи курс) на дан 

уписа. 

Новчана средства уплаћена на име трошкова полагања пријемног испита се не враћају. 

 

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија на српском језику полажу 

квалификационо-класификациони пријемни испит. Право уписа у прву годину имају кандидати по 

оствареном редоследу у оквиру броја предвиђеног за упис на основу ранг листе.  Ова ранг листа сачињава се 

на основу успеха из средње школе (минимум 16 поена, максимум 40 поена) и успеха на пријемном испиту 

(максимум 60 поена). Рангирају се кандидати који су на пријемном испиту из сваког појединачног предмета 

освојили најмање 7 поена  од укупног броја поена. Уколико два или више кандидата  имају  исти број 

остварених бодова ( бодови из средње школе+бодови на пријемном испиту) предност при  упису има 

кандидат са већим бројем бодова остварених на пријемном испиту. 

  

Кандидат који стекне право уписа на два студијска програма дужан је да се изјасни о упису на само 

један студијски програм (Служби за студије првог и другог степена, на шалтеру) због обавезе редовног 

присуства на настави која се одржава истовремено на оба студијска програма. 

  

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија првог степена  дужни су да се упишу до 

15. jула  2015. до  12,00 часова. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од 

уписа. На његово место се уписује кандидат који је испунио предвиђене услове за упис, следећи  који је био 

преко броја предвиђеног за упис. Прозивка кандидата извршиће се према редоследу на ранг-листи, јавно, 15. 

јула 2015. у 12,30 часова. На прозивку се јављају искључиво кандидати који су стекли право уписа, а на ранг 

листи су били преко броја предвиђеног за упис. Кандидат (или у случају објективне спречености – члан 

породичног домаћинства) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива 

следећи кандидат са ранг листе. Уколико се на одређени студијски програм не упише конкурсом предвиђен 

број кандидата , слободна места биће понуђена на прозивци кандидатима који су конкурисали за други 

студијски програм, положили пријемни испит а нису на том студијском програму остварили право уписа, 

ако су полагали исти пријемни испит , према редоследу на коначној ранг листи. Упис прозваних  



кандидата вршиће се најкасније до 22. јула 2015. године у 12.00. Кандидати који се до тог рока не 

упишу на факултет сматраће се да су одустали од уписа. 

 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 
Кандидати који имају примедбе на личне податке и израчунат број бодова могу поднети приговор 

председнику Комисије за спровођење пријемног испита путем Службе за студије првог и другог степена и 

захтевати увид у своје тестове, 07. јула 2015. од 10.00-12.00 часова (први конкурсни рок) и 11. септембра 

2015. од 10.00-12.00 (други конкурсни рок). 

 

9. Упис страних држављана: 
Страни држављани могу конкурисати за упис на Медицински факултет уз презентовање истоветне 

документације као и држављани РС. Сва документација мора бити преведена од стране овлашћеног судског 

тумача и нострификована од стране овлашћене институције у Р Србији.  

 

10. Напомена: Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и 

Статутом Медицинског факултета Нови Сад ,према Правилнику о ближим условима 

за упис на Факултет и начину спровођења пријемног испита (текстови  доступни на 

сајту Универзитета и сајту Медицинског факултета) . 
контакт телефони за добијање информација 

Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена  

телефон: 021/66 21 442, e-mail: prodnas@uns.ac.rs 

 

Декан факултета , Проф. др Никола Грујић, ср. 
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