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КОНКУРС ЗА УПИС КАНИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У 
ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 
-ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК- 

 
ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ 

 
1. Број слободних места за упис кандидата 
На факултет се може уписати укупно 43 кандидата, и то: 
- 0 кандидата чије се образовање финансира из буџета и 
- 43 самофинансирајућих кандидата. 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број кандидата: 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

за држављане 
Србије 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Интегрисане академске студије 
медицине на енглеском језику* 

0 41 41 6.500,00 евра 6.500,00 евра 

Интегрисане академске студије 
денталне медицине на енглеском 
језику* 

0 2 2 6.500,00 евра 6.500,00 евра 

Укупно 0 43 43   

Факултет може организовати полагање пријемног испита за упис на интегрисане студије на енглеском 
језику ван седишта Факултета и путем комуникације електронским путем (online), у складу са Статутом 
Медицинског факултета Нови Сад.  
 

2. Услови конкурисања: 
У прву годину  интегрисаних академских студија медицине и денталне медицине, може да се упише 
лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању.        
У прву годину интегрисаних академских студија на енглеском језику може да се упише лице које има 
завршену одговарајућу средњу школу из претходног става Конкурса и ако познаје енглески језик. 
Кандидати за упис на акредитоване студијске програме на енглеском језику полажу пријемни испит на 
енглеском језику из одговарајућих предмета за студијски програм за који су се определили. Кандидати 
се рангирају према критеријумима утврђеним правилником који регулише ближе услове за упис и 
полагање пријемног испита на Факултету и Конкурсом. Студент уписан на студијски програм Факултета 
на енглеском језику не може прелазити на исти студијски програм који се реализује на српском језику. 
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 и 
не мора да се проверава његово знање енглеског језика.  
Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који 
предложе у писаном облику, путем Писарнице Факултета, најкасније 20 дана пре термина одређеног 
за полагање пријемног испита, а у складу са објективним могућностима Факултета.  
Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству односно који је 
страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у 
Републици Србији  и страни држављани који су средњу школу завршили у иностранству, могу 
конкурисати за упис на Медицински факултет по претходно извршеном признавању школских исправа 
стечених у иностранству. Ако ови кандидати, у време пријаве на конкурс, немају решењем признате 
стране школске исправе потребне за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз 
потврду Агенције за квалификације (уколико Агенција такву потврду издаје), о томе да је у току 
поступак признавања стране високошколске исправе или подношењем другог доказа да је предат 
захтев за признавање (нострификацију) њихових школских исправа стечених у иностранству.  
Лицe o чиjeм сe прaву нa признaвaњe стрaнe шкoлскe испрaвe срeдњeг oбрaзoвaњa oдлучуje мoжe 
бити услoвнo уписaнo у прву гoдину студиja нa висoкoшкoлску устaнoву укoликo пoступaк ниje oкoнчaн 
дo истeкa рoкa зa упис студeнaтa, до почетка наставе.  
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Захтеви за признавање школских исправа стечених у иностранству пoднoсе сe Aгeнциjи зa 
квaлификaциje, кoja сe нaлaзи нa aдрeси: Бeoгрaд, Улица Majкe Jeврoсимe брoj 51. 
Свe дoдaтнe инфoрмaциje мoжeтe дoбити од Агенције свaкoг рaднoг дaнa нa тeлeфoн 011/33-45-746 или 
нa и-мejл aдрeсу: agencija@azk.gov.rs кao и нa вeб прeзeнтaциjи Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и 
тeхнoлoшкoг рaзвoja http://www.mpn.gov.rs/  
Кандидати који су средњу школу завршили на територији Републике Српске у Босни и Херцеговини, 
своје средњошколске исправе НЕ ТРЕБА да подносе на признавање осим страних средњошколских 
исправа стечених у Републици Српској, у складу са чланом 2. Споразума о узајамно признавању 
докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (заведен у 
Министарству просвете и спорта Републике Србије–сада Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, бр. 680-01-70/05-01 од 25. 04. 2005. године и у тадашњем Министарству 
просвјете и културе Републике Српске у Бањој Луци, бр. 06-01-1550/05 од 06. 05. 2005. године). 
Имaлaц стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe кojи стичe диплoму пoлaгaњeм IB мaтурe,  висoкoшкoлскoj 
устaнoви дoстaвљa пoтврду о започетом поступку нострификације код Агенције за квалификације. 
Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља, упис лица која немају јавну исправу 
о стеченом средњем образовању, упис страних држављана и упис страних држављана у статусу 
миграната/тражилаца азила,  предвиђен је Стручним упутством Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних 
студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2022/2023. 
годину.  
Страни држављанин може се уписати на студијске програме под истим условима као домаћи 
држављанин у погледу претходног образовања, ако познаје језик на коме се изводи настава и ако је 
здравствено осигуран.  
На основу члана 5. Закона о држављанству Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 90/2007 
и 24/2018), држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи имa и држaвљaнствo стрaнe држaвe смaтрa сe 
држaвљaнинoм Рeпубликe Србиje кaд сe нaлaзи нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje. 
 

3. Полагање пријемног испита: 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину  студија на енглеском језику полажу квалификационо-
класификациони пријемни испит. Провера знања се врши на основу одговора на тест-питања из 
следећих предмета (истовремено):  

– на интегрисаним академским студијама медицине и денталне медицине (нa енглеском jeзику): 
хемија и биологија, по истоветним тест-питањима;  

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 Републике Србије 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 се не односи на награде освојене на републичким и 
међународним смотрама научног и уметничког стваралаштва талената, смотрама научних радова, 
смотрама такмичарског карактера и сл.  
Комисија за спровођење пријемног испита Факултета утврђује испуњеност услова за ослобађање од 
полагања пријемног испита.  
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 већ се уписују на лични захтев, 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 који регулише ближе услове за упис 
и полагање пријемног испита на Факултету (доступан на интернет страници Медицинског факултета у 
Новом Саду, на адреси www.mf.uns.ac.rs, у делу Download/Pravilnici), 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.  
Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити 
преношење ЕСПБ бодова- НИЈЕ ДОЗВОЉЕН пренос ЕСПБ бодова између различитих нивоа студија 
(са студија првог степена на студије другог степена, са студија другог степена на докторске студије), 
као ни пренос ЕСПБ бодова између различитих врста студија (са струковних на академске и обратно). 
Пријемни испит за студијске програме медицине и денталне медицине на енглеском језику  спроводи 
се истог дана - 26. 09. 2022. године, тако што се пријемни испит полаже са почетком у 12 часова и 
траје до 15 часова. 
Кандидати су дужни да у пријави назначе за који студијски програм конкуришу.  
Провера знања енглеског језика одржаће се 26. 09. 2022. године са почетком у 15.30 часова. 
На одржавање реда на пријемном испиту примењују се одредбе члана 6. Правилника о упису 
студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду, донетог на седници Сената 
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Универзитета у Новом Саду, број 01-163/5 од 13. априла 2017. године-пречишћен текст, доступног на 
интернет-страници Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs, у делу Документи/Акти 
Универзитета/Правилници, ако другачије није уређено правилником који регулише ближе услове за 
упис и полагање пријемног испита на Факултету. 
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. 
 
 4. Конкурсни рокови: 

рок за пријављивање кандидата 23. септембра 2022. године до 12.00 

полагање пријемног испита 
26. септембра 2022. године, од 12 часова до 15 
часова 

провера знања енглеског језика 26. септембра 2022. године, у 15.30 часова 

објављивање прелиминарне ранг-листе 27. септембра 2022. године до 12:00 часова  

увид у тестове и подношење приговора на 
прелиминарну ранг-листу, писменим путем 
преко писарнице факултета 

28. септембра 2022. године, од 10 до 12 часова 

објављивање коначне ранг- листе 28. септембра 2022. године,  14:00 часова 

упис примљених кандидата 29. и 30. септембра 2022. године, до 13 часова                                                           

 
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
Приликом пријављивања на конкурс, као и приликом уписа кандидата који су стекли право уписа, 
подносе се 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, који се купује у Скриптарници Факултета, подносе фотокопије (КОЈЕ 
НЕ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ) следећих докумената: 

 личне карте (у случају личних карата са чипом, Факултет ће исте очитати); 

 пасоша (ко је страни држављанин и нема држављанство Републике Србије); 

 пасоша и доказа о држављанству Републике Србије (ко је страни држављанин и 
истовремено има држављанство Републике Србије); 

 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (решење о признавању страних 
школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак 
признавања, потврду да су предата на признавање или други доказ да су документа 
предата ради признавања у Републици Србији);  

 диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (решење о признавању 
страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен 
поступак признавања, потврду да су предата на признавање или други доказ да су 
документа предата ради признавања у Републици Србији); 

 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; 

 попуњен пријавни лист (купује се у Скриптарници факултета) Скриптарница ради у термину 
8:00-13:00 часова! 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.  
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом важећу личну карту или 
важећи пасош. 
Приликом уписа на Факултет кандидати који су стекли право на упис дужни су да поднесу : 

 оригинална сведочанства сва четири разреда завршене средње школе ( и решење о 
признавању страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству); 

 оригиналну диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (и решење о 
признавању страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству); 

 доказ о уплати накнаде за упис у зимски семестар и колективно осигурање, два попуњена 
ШВ обрасца, индекс – са попуњеним личним подацима студента  (из пакета за упис), 2 
слике  

       величине 4,5x3,5 цм; Скриптарница ради у термину 8:00-13:00 часова! 

 доказ о уплати прве рате школарине у (школарина може да се плати у једној, две, три или 
четири рате) за самофинансирајуће студенте и уговор који кандидат потписује са 
Факултетом а који добија на Факултету (на портирници), а уговор (3 примерка) се заводи у 
писарници Факултета, пре уписа;  

 страни студенти – доказ о регулисаном здравственом осигурању;  

 решења о признавању страних школских исправа (ако је школа завршена у иностранству) 
морају бити достављена Служби за студије првог и другог степена до почетка наставе 
(01.10.2022. године), у противном факултет ће бити приморан да испише студента. 

Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни 
материјал! 
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6. Новчане накнаде: 
за полагање пријемног испита 6.600,00  динара; прималац Медицински факултет Нови Сад, жиро 
рачун број 840-1633666-55, позив на број 742-105; новчана средства уплаћена на име трошкова 
полагања пријемног испита се не враћају; 

  
за упис: 

 упис у зимски семестар и колективно осигурање студената  5.500,00 динара; прималац 
Медицински факултет Нови Сад, жиро рачун број 840-1633666-55, позив на број 742-105 

 школарина, у најмањем износу од једне четвртине укупне школарине одређеног студијског 
програма, за самофинасирајуће студенте; прималац Медицински факултет Нови Сад, жиро 
рачун број 840-1633666-55, позив на број 742-012; школарина исказана у девизном износу 
уплаћује се у динарској против-вредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
уписа, а на уплатници мора бити назначена вредност у ЕУР-има. 

 цeнa пaкeтa зa упис за студије на енглеском језику   3.600,00 динара, скриптарница ради 
радним даном: 8:00-13:00 часова;  

Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни 
материјал!  
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 студија полажу квалификационо-класификациони 
пријемни испит. Право уписа у прву годину имају кандидати по оствареном редоследу у оквиру броја 
предвиђеног за упис на основу коначне  ранг- листе.  Ова ранг- листа сачињава се на основу успеха из 
средње школе (минимум 16 бодова, максимум 40 бодова) и успеха на пријемном испиту (максимум 60 
бодова). Рангирају се кандидати који су на пријемном испиту из сваког појединачног предмета освојили 
најмање 7 бодова  од укупног броја бодова. 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. 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.   
Kандидатима који су положили пријемни испит на еглеском језику, а налазе се ван броја предвиђеног 
за упис на коначној ранг-листи за жељени студијски програм, биће понуђена слободна места за упис 
на другом студијском програму, тј за упис на Интегрисане академске студије медицине на енглеском 
језику, слободна места ће бити понуђена кандидатима који су положили пријемни испит за упис на 
Интегрисане академске студије денталне медицине , према редоследу на коначној ранг-листи и 
обратно. 
Упис кандидата који прихвате понуђена слободна места могуће је извршити 30.09.2022. до 13.00. 
 
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 
Кандидат може захтевати и остварити увид у своје тестове, у периоду од  9 до 10 часова дана 28. 09. 
2022. године. Пријаве за увид у тестове подносе се у Служби за студије првог и другог степена, 
Канцеларија за енглеске студије и међународну сарадњу. 
Кандидат може поднети приговор на тачност матичних података, бодовање општег успеха из средње 
школе, број бодова освојених на пријемном испиту, своје место на ранг-листи, регуларност поступка 
утврђеног конкурсом и регуларност пријемног испита. 
Приговор се подноси председнику Комисије за спровођење пријемног испита и упис кандидата 
Факултета, најкасније 28. септембра 2022. године,  до 12.00 часова. 
Декан доноси решење по приговору 28. септембра 2022. године, до 14.00  часова. 
 
9. Упис страних држављана: 
Страни држављани могу конкурисати за упис на Медицински факултет уз презентовање истоветне 
документације као и држављани Републике Србије. Сва документација мора бити преведена од стране 
овлашћеног судског тумача и нострификована од стране овлашћене институције у Републици Србији.  
Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом Медицинског 
факултета Нови Сад, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у 
Новом Саду, донетог на седници Сената Универзитета у Новом Саду, бр. 01-163/5 од 13. априла 2017. 
године-пречишћен текст, доступног на интернет-страници Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs, у 
делу Документи/Акти Универзитета/Правилници, и правилником који регулише ближе услове за упис и 
полагање пријемног испита на Факултету www.mf.uns.ac.rs у делу DOWNLOAD/Pravilnici. 
 
Контакти за добијање информација: 
Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена  

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