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ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ КАНДИДАТИМА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ У ШКОЛСКОЈ 

2017/2018 ГОДИНИ 
 

- СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ У КОНКУРСУ, 
НАКОН ДОБИЈЕНЕ САГЛАСНОСТИ ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ , НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА. МОЛИМО КАНДИДАТЕ ДА ПРАТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА 
САЈТУ ФАКУЛТЕТА И САЈТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ. 
 

-Факултет организује припремну наставу која се одржава недељом у периоду 
од 26. 2. -11. 6. 2017. године, према следећем распореду: 
 
Предмет време место 

Хемија 9:00-11:30 Амфитеатар 1. 

Здравствена нега 9:00-11:30 Амфитеатар 2. 

Психологија 9:00-11:30 Амфитеатар 
фармације 

Биологија 12:00-14:30 Амфитеатар 1. 

Математика 12:00-14:30 Амфитеатар 2. 

Физика 9:00-11:30 Учионица испред 
физиологије 

 
- Припремна настава из Психологије, Здравствене неге и Физике  одржава се  уколико 

се пријави најмање 10 кандидата за сваки предмет. Заинтересовани кандидати треба 
да се пријаве од 30.01.-26.02.2017. године у термину 8:00-13:00 часова, на телефон 
021/6621-442 (Ружица Бокан) ради евидентирања. Кандидати не треба да врше уплате 
за ове предмете док се не утврди довољан број заинтересованих кандидата. 

- Број кандидата за остале предмете није ограничен. 
- Кандидат може да се пријави и за слушање само једног предмета. Цена по предмету 

износи 15.000,00 динара.  

- Уплате се врше у једнократном износу , пре приступања настави. 
- Пријава за слушање припремне наставе (уместо кандидата пријаву може извршити и 

овлашћено лице од стране кандидата) : сваким радним даном у термину 8:00-13:00 
часова (Медицински факултет, Хајдук Вељкова бр. 3, приземље, Шалтер сала – 
Служба за студије првог и другог степена, Ружица Бокан, тел. 021/6621-
442).ОБАВЕЗНО ДОНЕТИ ДОКАЗ О УПЛАТИ. 

- Молимо кандидате из Новог Сада и околине да се пријаве сваког радног дана у 
предвиђеном термину. 

- Кандидати из околних држава и других општина могу се пријавити 26.02.2017. год. у 
8:00 часова. (Медицински факултет, Хајдук Вељкова бр. 3, приземље, Шалтер сала – 
Служба за студије првог и другог степена, Ружица Бокан, тел. 021/6621-
442).ОБАВЕЗНО ДОНЕТИ ДОКАЗ О УПЛАТИ. 
 
 

- Уплате се врше на жиро рачун факултета: 840-1633666-55, позив на број 102  . 



- Сврха уплате: Припремна настава – (назив предмета). 
- Прималац: Медицински факултет Нови Сад, Хајдук Вељкова бр.3 
- ЗА СВА ОСТАЛА  ПИТАЊА ОБРАТИТИ СЕ -  Ружица Бокан, тел. 021/6621-442 

 
 
 
 
 
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА И ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
 
(Моле се кандидати да редовно прате информације на сајту факултета – могућа 
корекција програмских садржаја и литературе, након договора на Заједници 
медицинских факултета Републике Србије) 
Интернет адреса: www.mf.uns.ac.rs/buducistudenti.php 
  

- На страници сајта (Будући студенти) објављен је програмски садржај и препоручена 
литература (Биологија, Хемија, Здравствена нега, Психологија). 
 

- За припему из Математике, препоручена литература је збирка под називом 
ПРИПРЕМНИ ЗАДАЦИ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, аутори проф. др 
Драгослав Херцег и проф. др Зорана Лужанин и актуелни уџбеници из математике 
(гимназија-природно-математичко усмерење). 

 

- У скриптарници факултета (радно време :  8:00-14:00 часова – Служба за издавачку 
делатност)  могу се набавити одређена тест питања (Психологија, Здравствена нега и 
Хемија) која могу да служе за вежбу (као показатељ) али не значи да ће истоветна 
питања бити на пријемном испиту. 

 
- Према Правилнику о ближим условима за упис на интегрисане, основне и мастер 
студије на Факултету и начину спровођења пријемног испита   
 који важи на дан 08.02.2016. године,   право на упис имају кандидати : 
(1) 
На прву годину студија интегрисаних академских студија медицине и  
стоматологије, основних струковних студија здравствене неге , основних 
академских  студија здравствене неге,  основних академских студија медицинске 
рехабилитације и основних струковних студија радиолошке технологије може се 
уписати лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у 
четворогодишњем трајању. 
(2) 
На прву годину интегрисаних академских студија фармације може се уписати лице 
које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у 
четворогодишњем трајању или средњу хемијско -технолошку школу у 
четворогодишњем трајању. 
(3) 
На прву годину основних академских студија специјалне едукације и 
рехабилитације   може се уписати лице које има завршену гимназију или школу 
медицинског усмерења у четворогодишњем трајању  или средњу школу из поља 
друштвено-хуманистичких наука у четворогодишем трајању. 
 

 



-Кандидат за упис  полаже пријемни испит. 
-Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија на српском језику  
полажу квалификационо класификациони пријемни испит (у исто време се полажу оба 
теста).  
-Провера знања се врши на основу одговора на тест питања из следећих предмета:  
(1) 
на интегрисаним академским студијама медицине и стоматологије: хемија и  
биологија, по истоветним тест питањима која су усаглашена и ауторизована од  
стране Заједнице медицинских факултета Републике Србије;  
- 
(2) 
на интегрисаним академским студијама фармације: хемија и математика; 
(3) 
на основним академским и основним струковним студијама здравствене неге и  
основним академским студијама медицинске рехабилитације: биологија 
и хемија  или биологија и здравствена нега; 
(4) 
на основним академским студијама специјалне едукације и рехабилитације: 
биологија и психологија; 
(5) 
на основним  струковним студијама радиолошке технологије: биологија 
и физика  или биологија и здравствена нега; 
 
 
Све евентуалне измене биће благовремено објављене. 
 
 
       Из Службе 


