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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД
ДЕКАНАТ
Служба за студије првог и другог степена
Дана: 26. 06. и 28. 06. 2018. године
Нови Сад
СВИМ КАНДИДАТИМА КОЈИ СУ КОНКУРИШУ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА РАДИОЛОШКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ
ФАКУЛТЕТУ НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.
ГОДИНИ
Обавештавамо све заинтересоване за упис у прву годину Основних струковних
студија радиолошке технологије на Медицинском факултету Нови Сад Универзитета у Новом
Саду у шк. 2018/2019. години, да су у ОБАВЕЗИ да Факултету поднесу УВЕРЕЊЕ О
ЗДРАВСТВЕНОЈ СПОСОБНОСТИ У ЗОНИ ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА.
Наведено уверење може се добити од Завода за здравствену заштиту радника Нови
Сад, који се налази у Новом Саду, на адреси Футошка 121.
Пријем материјала за анализу (крв и урин) и клинички преглед који обухвата: ЕКГ,
спирометрију, аудиолошки преглед, офталмолошки преглед, психијатријски преглед, преглед
психолога и клинички преглед доктора медицине специјалисте медицине рада, врше се
ПОНЕДЕЉКОМ И УТОРКОМ.
Због великог броја кандидата, с обзиром да је у току пријава и упис на факултете и
средње школе, ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ да се прегледи ЗАКАЖУ, за шта постоји могућност:
1. телефоном, на један од бројева : 064/8983359, 021/6613998 и 021/6614-277;
2. одласком у Завод, на адресу Фурошка 121 у Новом Саду, на трећи спрат, у собу бр.
93.
Цена услуге износи 12.500,00 динара и уплаћује се директно у Заводу након чега се
лицу издаје фискални рачун са исказаном услугом и готовински рачун са именом и
презименом пацијента.
Прегледи се врше са највише 4 групе од којих се у свакој налази 12-13 лица.
Кандидати женског пола потребно је да обаве редован гинеколошки преглед и
ултразвук дојки (у Заводу се такви прегледи не врше) и да налазе (не старије од шест месеци)
донесу у Завод приликом доласка на преглед.
Кандидати који су конкурисали за упис на Основне струковне студије радиолошке
технологије и који су на коначној ранг-листи стекли право уписа, дужни су да доставе потврду
о обављеном прегледу а да уверење о здравственој способности у зони јонизујућег зрачења
доставе најкасније до 16. јула 2018. године.
Уколико до 16. јула 2018. године кандидати не доставе наведено уверење, дужни су да
га доставе најкасније до почетка другог конкурсног рока.

