
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

Служба за студије првог и другог степена 

Број:03-служб. 

Дана: 24. 09. 2021. године 

Нови Сад 

 

На основу чл.29.  Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Србије  бр. 18/2016 и 

95/2018-аутентично тумачење) ,   члана 7. ст. 2. Правилника о упису студената на студијске програме 

Универзитета у Новом Саду (Сенат Универзитета од 17. 04. 2014. године, са изменама и допунама од 29. 05. 

2014. године, 25. 06. 2015. године, 24. 03. 2016. године, 21. 04. 2016. године, 23.3.2017. године и 

13.4.2017.године) , Правилника о преношењу ЕСПБ бодова и признавању испита са других високошколских 

установа , између различитих студијских програма Медицинског факултета Нови Сад и између различитих 

наставних планова и програма истог или сличног студијског програма Медицинског факултета Нови Сад и  

члана 128. тачка 18, Статута Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду од 10. 04. 2019. године   

решавајући о поднетим захтевима за прелазак са других факултета и променама студијских програма и 

модула  за упис у школску 2021/2022. годину, на Предлог Комисије првог и  другог степена Медицинског 

факултета Нови Сад, са седнице одржане 23.09.2021. године доносим   

 

 

О д л ук у 

 

о захтевима за прелазак са других факултета, уписа на основу 

завршеног факултета и промена студијских програма : 
 

Сви кандидати којима је одобрен прелазак, промена студијског програма и упис на основу 

завршеног факултета, потребно је да  се јаве Служби за студије првог и другог степена, најкасније 

до 30.09.2021. године (tel. 021/544-025), ради потврде да желе да се упишу и израде 

персонализованог решења за упис на факултет. Кандидати се не исписују са матичног факултета 

док не приме своје решење. Пријем докумената за упис завршава се 06. 10. 2021. године и након 

тог рока кандидати неће бити у могућности да се упишу, односно сматраће се да су одустали од 

уписа.  Документа за упис се подносе у Шалтер сали факултета код референта Гордане Колесарић.  

 

       I 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ-захтеви за прелазак на студије на 

српском језику 

 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ (КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА) 

 

Рб. Име и 

презиме 

Одлука 

1.  Димитријевић 

Кристина 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

2.  Јовановић 

Мартин 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму, евентуално накнадно рангирање за упис на буџет. 

3.  Радовановић 

Марија 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму, евентуално накнадно рангирање за упис на буџет. 

4.  Мирошњиков Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/2. годину студија, у статусу 



Максим самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

5.  Крстовић 

Анђела 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

6.  Мартиновић 

Милена 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 4. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму, евентуално накнадно рангирање за упис на буџет. 

7.  Рајевац Марко Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

8.  Јоксимовић 

Алекса 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 4. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

9.  Кајтазовић 

Џејла 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину студија, 

према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе на 

Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања положених 

испита. Предлог за кандидата: постоји могућност уписа на 3/2 годину студија, са 

слушањем и полагањем разлике у наставном плану и програму. 

 

10.  Џелетовић 

Ања 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

  

 

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

Рб. Име и 

презиме 

Одлука 

1.  Матић Наташа Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

2.  Барјактаровић 

Јелена 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

 

 

 

3.УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У 

ФОЧИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1.  Новаковић 

Димитрије 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

2.  Миловац 

Милорад 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

3.  Пуљаревић 

Ана 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 



плану и програму. 

4.  Ерић Милија Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

5.  Васиљевић 

Неда 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

6.  Милошевић 

Николета 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

7.  Лукић Маја Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

8.  Васић Ивана Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе 

на Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања 

положених испита. Предлог за кандидата: постоји могућност уписа на 3/2 

годину студија, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

9.  Мирковић 

Михаил 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму, евентуално накнадно рангирање за буџет. 

10.  Кравић Лидија Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

11.  Николић 

Александар 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 2. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе 

на Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања 

положених испита. Предлог за кандидата: постоји могућност уписа на 1/2 

годину студија, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

12.  Јовановић 

Андреа 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

13.  Петковић 

Младен 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

14.  Анђушић Зорка Одбија се захтев за прелазак и упис на 3/2. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе 

на Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања 

положених испита. Предлог за кандидата: постоји могућност уписа на 2/3 

годину студија, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

15.  Бујишић Јелена Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 



плану и програму. 

16.  Жућенко 

Јелена 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

17.  Убипариповић 

Анђела 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

18.  Томић Божана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

19.  Божић Његош Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

20.  Јалић Дејан Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

21.  Билинац Ђорђе Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

22.  Јелачић 

Симона 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 1/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

23.  Мргуд Андреа Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

24.  Васиљевић 

Теодора 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

25.  Ђурић Дејан Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 4/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

26.  Ловрић 

Милица 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму, евентуално накнадно рангирање за буџет. 

 

 

 

 

4. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1.  Обрадовић 

Горан 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

2.  Шево Андреа Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

3.  Радосављевић 

Јована 

Одбија се захтев за прелазак.  

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

4.  Савић Јована Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности. 

5.  Билић Шиме Непотпуна документација, комплетну документацију доставити закључно са 

27.09.2021. године, директно у собу бр.2 факултета, у супротном захтев се неће 

разматрати. 

 

 



5. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Рб. Име и презиме Одлука 

1.  Николић Маја Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 2/3. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. Потребно мишљење надлежних катедри о могућности 

признавања одслушане наставе и положених испита. 

2.  Пејић Вук Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис на 3/2. годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са слушањем и полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

 

 

6. ОПШТИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, НАУЧНИ УНИВЕРЗИТЕТ У 

СЕГЕДИНУ, РЕПУБЛИКА МАЂАРСКА 

 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1.  Валтнер 

Вилиам 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 4/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике, при упису понети потврду 

о предатом захтеву Универзитету у Новом Саду за нострификацију , за даље 

школовање 

 

 

7. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У ТУЗЛИ 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Перић Душица Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

 

8. СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Поповић 

Милош 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

 

9. УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ,  МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, ПОДГОРИЦА 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Сошић Даница Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 3.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике, при упису понети потврду 

о предатом захтеву Универзитету у Новом Саду за нострификацију , за даље 

школовање 

 

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ -захтеви за прелазак на 

студије на српском језику 

 

 



1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1.  Марјановић 

Бојана 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

2.  Вујичић Ђорђе Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

3.  Стојановић 

Данијел 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

4.  Гавриловић 

Јасмина 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

5.  Јарић Мирко Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

6.  Перановић 

Дајана 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

 

2. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ФОЧИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Благојевић 

Ивана 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 2/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

2. Зеленовић Маја Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

3. Петровић 

Урош 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

4. Делчев Ана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

5. Видовић 

Николина 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 2/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

 

 

 

3. СТОМАТОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Рб. Име и презиме Одлука 

1.  Маријанац 

Николина 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

2.  Тркуља Дајана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 



3.  Илић Татјана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

4.  Радошевић 

Немања 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

5.  Поповић 

Милош 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

6.  Лековић Тијана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

7.  Аџић Василије Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ -захтеви за прелазак на студије на 

српском језику 

 

1. ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ , УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Велимировић 

Лука 

Одбија се захтев за прелазак и упис на 4. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе 

на Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања 

положених испита. Предлог за кандидата: постоји могућност уписа на 3/2 годину 

студија, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и програму. 

 

2. Тодоровић 

Адријана 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 3/3.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

 

 

 

2. ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Плојовић Ирсен Одбија се захтев за прелазак и упис на 2. годину студија. 

Разлог: недовољан број остварених ЕСПБ бодова за упис на жељену годину 

студија, према правилима и условима уписа у наредну годину студија који важе 

на Медицинском факултету Нови Сад, на основу могућности признавања 

положених испита. Предлог за кандидата: постоји могућност уписа на 1/2 годину 

студија, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и програму. 

(потребно мишљење свих професора прве године за признавање наставе и 

испита) 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ  СТУДИЈЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -захтеви за прелазак  

 

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Јовић Јована Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за признавање одслушане наставе и 

положених испита. 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ -захтеви за прелазак  

 

1. ЈУ ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Маркановић 

Ђорђе 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за признавање одслушане наставе и 

положених испита. 

 

 

 

 

2. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ФОЧИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Кнежевић 

Марија 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ -захтеви за 

прелазак  

 

1. ЈУ УНИВЕРЗИТЕТ У ТУЗЛИ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Рб. Име и презиме Одлука 

1. Гаврић 

Кристина 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И  РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 

-захтеви за прелазак  

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ФОЧИ 

 

 

Рб. Име и презиме Одлука 



1. Кнежевић 

Марија 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке могућности 

 

 

 

ПРОМЕНА СТУДИЈА, ПОНОВО СТИЦАЊЕ СТАТУСА, УПИС НА ОСНОВУ 

ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА  

 

Рб. Презиме и 

име 

Захтев Одлука 

1.  Попадић 

Уна 
Прелазак са студија медицине на 

студије медицинске рехабилитације 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

2.  Попадић 

Уна 
Прелазак са студија медицине на 

студије здравствена неге 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

3.  Илић 

Мирослав 
На основу завршених студија 

стоматологије, упис на студије 

медицине 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис 

у 3/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и 

полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за 

признавање одслушане наставе и положених 

испита. 

 

4.  Суботин 

Бранислава 
На основу завршених студија 

медицинске рехабилитације, упис 

на студије стоматологије 

Коначна Одлука ће бити донета након уписа 

кандидата којима је одобрен прелазак. 

Уколико неко од наведених кандидата 

одустане од уписа, постоји могућност уписа 

у ½ годину студија са слушањем и 

полагањем разлике у наставном плану и 

програму. 

5.  Бобош 

Николина 

Прелазак са студија медицине на 

студије медицинске рехабилитације 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

6.  Јањетовић 

Јована 
На основу завршених студија 

здравствене неге, упис на студије 

медицине 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис 

у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и 

полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за 

признавање одслушане наставе и положених 

испита. 

 

7.  Милојковић 

Немања 
Прелазак са студија здравствене 

неге на студије медицинске 

рехабилитације 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис 

у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и 

полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за 

признавање одслушане наставе и положених 

испита. 

 



8.  Перановић 

Ивана 
Са модула ВО на модул логопедија Коначна одлука након рангирања студената 

који предају захтеве закључно са крајем 

другог продуженог конкурсног рока, у 

складу са општим актима. 

9.  Гашић 

Драгана 
Са модула ВО на модул логопедија Коначна одлука након рангирања студената 

који предају захтеве закључно са крајем 

другог продуженог конкурсног рока, у 

складу са општим актима. 

10.  Вујичић 

Јована 
Прелазак са студија здравствене 

неге на студије медицинске 

рехабилитације 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис 

у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и 

полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за 

признавање одслушане наставе и положених 

испита. 

 

11.  Ердељан 

Јелена 
Прелазак са студија стоматологије 

на студије медицине  

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

12.  Кусонић 

Катарина 
Са модула ВО на модул логопедија Коначна одлука након рангирања студената 

који предају захтеве закључно са крајем 

другог продуженог конкурсног рока, у 

складу са општим актима. 

13.  Лакић 

Саша 
Прелазак са студија здравствене 

неге на студије медицине  

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности; 

Предлог Комисије кандидату: да заврши 

студије здравствене неге, па да поднесе 

захтев на основу завршених студија првог 

степена. 

14.  Гаврић 

Кристина 
На основу завршених студија 

здравствене неге, упис на студије 

медицине 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис 

у 1/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и 

полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за 

признавање одслушане наставе и положених 

испита. 

 

15.  Љешњак 

Невена 
Прелазак са студија медицине на 

студије специјалне едукације и 

рехабилитације 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Различит пријемни испит. 

16.  Макарић 

Николина 
Прелазак са струковних студија 

здравствене нега на струковне 

студије радиолошке технологије 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

17.  Миладинов 

Сара 
Прелазак са студија медицине на 

студије медицинске рехабилитације 

Усваја се захтев и одобрава прелазак и упис 

у 1/3.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и 

полагањем разлике у наставном плану и 

програму. Потребно мишљење катедри за 

признавање одслушане наставе и положених 



испита. 

 

18.  Грмуша 

Жељана 
Прелазак са студија медицине на 

студије стоматологије 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

19.  Зорић 

Николина 
Прелазак са студија медицине на 

студије медицинске рехабилитације 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

20.  Зорић 

Николина 
Прелазак са студија медицине на 

студије стоматологије 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: Факултет нема просторне и техничке 

могућности 

 
 

 

Упис на факултет или одређени смер врши се на основу решења. Потребно је проверити да ли је 

потписано решење у Служби за студије првог и другог степена (тел. 544-025), пре доласка на упис. 

Упис се обавља у Шалтер сали факултета. За слушање наставе, након добијања броја индекса, јавити 

се у собу бр. 2, ради разврставања у групе за наставу. 

 

Кандидати којима је одобрен прелазак са других факултета на Медицински факултет Нови Сад, за 

упис достављају оригинална документа: 

1. уверење о положеним испитима 

2. уверење да су студирали на српском језику (односи се на студенте који прелазе са следећих 

факултета: Медицински факултет, Универзитета у Београду, Медицински факултет, Универзитета у 

Нишу, Стоматолошки факултет, Универзитета у Београду, Фармацеутски факултет, Универзитета у 

Београду, Медицински факултет, Универзитета у Бања Луци; Медицински факултет у Фочи, 

Универзитета у Источном Сарајеву ) 

3. оверен наставни план и програм (садржај сваког одслушаног предмета) 

4. оригинална средњошколска документа (диплому о завршеној средњој школи и сва четири 

сведочанства) 

5. исписницу са факултета (након преузимања решења, извршити испис са матичног факултета) 

6. студенти који су у школској 2020/2021. години остварили 48 ЕСПБ или више на матичном 

факултету (са факултета на територији Републике Србије и Републике Српске), потребно је да 

доставе и потврду о томе., ради евентуалног рангирања за буџет, а након рангирања и уписа 

студената Медицинског факултета Нови Сад за остварен успех у школској 2020/2021. години) 

 

Поред наведених оригиналних докумената, потребно је да доставе: 

7. фотокопију индекса сваке исписане странице 

8. очитану личну карту или фотокопију личне карте  

9. фотокопију извода из матичне књиге рођених 

10. фоткопију пасоша за кандидате из иностранства 

11. комплет за упис (купује се у скриптарници факултета) – попуњена 2 ШВ обрасца 

12. 2 фотографије (за индекс и досије) 

13. уговор о финансирању, попуњен и заведен у писарници факултета (налази се на портирници, 

попуњавају се 3 примерка уговора, један остаје у писарници) 

14. потребне доказе о извршеној  уплати за упис по решењу - за износ обрачунате школарине-трошкова 

студирања и доказ о уплати трошкова уписа и колективног осигурања. 

 

Сви кандидати се уписују у статусу самофинансирајућег студента, а уколико поједини кандидати накнадно 

стекну право финансирања из буџета, уплаћена средства на име школарине биће враћена према захтеву 

студента, предатог у писарници (са навденим бројем рачуна у наведеној Банци). 

 



Поука о правном леку: На донету одлуку декана факултета може се уложити жалба 

Савету факултета, у року од три дана од дана објаве на интернет-страници 

факултета. 
 

 

 

 

 

 

 

        Д е к а н 

 

       Проф. др Снежана Бркић, с.р. 


