
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

Служба за студије првог и другог степена 

Број:03-служб. 

Дана: 26. 09. 2022. 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 2022/2023. годину, на Предлог Комисије првог и  другог степена Медицинског 

факултета Нови Сад, са седнице одржане 22.09.2022. 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 30.09.2022. године (тел. 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 07. 10. 2022. 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. Презиме и 

име 

Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Димитријевић  

Алекса 

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. 

 

2.  Кнежевић 

Биљана 

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. 

 



3.  Ракоњац 

Вељко 

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 упис на буџет. 

Поднети захтев за рангирање за 

буџет, након рангирања 

студената Медицинског 

факултета Нови Сад, за успех у 

школској 2021/2022. години, 

рангирање за буџет у оквиру 

евентуално слободних места.  

4.  Живић 

Андрија 

Непотпуна документација: допунити 

документацију до 30.09.2022.  

 

5.  Емровић Сеид 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. 

Донети доказ о оствареним ЕСПБ 

бодовима у школској 2021/2022. 

години. 

  

 

2. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

 

Рб. Презиме и 

име 

Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Цвејић 

Катарина 

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.  Бегенишић 

Луција 

Усваја се захтев и одобрава упис на 3/3. 

годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са 

слушањем и полагањем разлике у 

наставном плану и програму. 

Да донесе доказ о упису у прву 

годину студија, ради израде 

решења. 

 

 

 

3.УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У 

ФОЧИ 

 

Рб. Презиме и 

име 

Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Перић Марија 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. 

 

2.  Аксентијевић 

Наташа 

Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис на 4/поново  

годину студија, у статусу 

самофинансирајућег студента, са 

слушањем и полагањем разлике у 

наставном плану и програму. 

 



3.  Лучић Саво 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. 

 

4.  Божовић 

Николина 

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. 

Донети доказ о оствареним 

ЕСПБ бодовима у школској 

2021/2022. години. 

5.  Лукић Маја Одбијен захтев, дуг период 

студирања и недостатак 

кадровских и техничких 

могућности. 

 

6.  Николић 

Александар 

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. 

 

7.  Јовић Марко 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. 

 

8.  Чолић Горана Одбијен захтев, дуг период 

студирања и недостатак 

кадровских и техничких 

могућности. 

 

9.  Вучићевић 

Вања 

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. 

 

10.  Вучићевић 

Влајко 

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. 

 

11.  Трифковић 

Слободан 

Одбијен захтев, не постоји 

могућност преласка исте године 

уписа, недостатак техничких 

могућности. 

 

12.  Лујић Срђан 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.  Симић Ивана Допуна документације, доказ о 

оствареним ЕСПБ бодовима у 

школској 2021/2022. години. 

 

14.  Шево Андреа Допуна документације, доказ о 

упису прве године студија и 

оствареним ЕСПБ бодовима у 

школској 2021/2022. години. 

 

15.  Бошњак  

Теодора 

Одбијен захтев. Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним 

ЕСПБ бодовима у школској 

2021/2022. години; кандидат 

може да се упише у 2/3. годину. 

16.  Станић Дејан Допуна документације  

17.  Пурковић 

Милица 

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. 

 

18.  Спасојевић 

Дарко 

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. 

 

19.  Ковач Драгана Одбијен захтев за прелазак и упис 

у 2/поново годину. 

 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним 

ЕСПБ бодовима у школској 

2021/2022. години, под условом 

да је остварено најмање 37 

ЕСПБ;  

20.  Тмушић 

Александра 

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.  Пантелић Ана Одбија се захтев за прелазак и упис 

у 2/2 годину. 

 

Кандидат има услов за упис у 

1/3. годину; 

22.  Телебак 

Андреа 

Одбија се захтев за прелазак и упис 

у 3. годину. 

 

Кандидат има услов за упис у 

2/2. годину; 

23.  Васиљевић 

Теодора 

Допуна документације, доказ о 

оствареним ЕСПБ бодовима у 

школској 2021/2022. години. 

 



24.  Радоњић 

Андреа 

Одбија се захтев за прелазак и упис 

у 2/2. годину. 

 

Кандидат има услов за упис у 

1/3. годину; 

25.  Дамјановић 

Невена 

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. 

 

26.  Лукић Бојана Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис на 2. годину 

студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

Поднети захтев за рангирање за 

буџет, након рангирања 

студената Медицинског 

факултета Нови Сад, за успех у 

школској 2021/2022. години, 

рангирање за буџет у оквиру 

евентуално слободних места.  

27.  Церовић 

Валентина 

Одбија се захтев за прелазак и упис 

у 4. годину. 

 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним 

ЕСПБ бодовима у школској 

2021/2022. години;  

28.  Бујишић 

Јелена 

Одбија се захтев за прелазак и упис 

у 3/3. годину, недовољан број 

ЕСПБ бодова. 

 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним 

ЕСПБ бодовима у школској 

2021/2022. години;  

29.  Бороја Петар Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис на 2/2. годину 

студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

 

30.  Пећанац 

Немања 

Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис на 4. годину 

студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

 

31.   Вуканић 

Емилија 

Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис на 2/3. годину 

студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним 

ЕСПБ бодовима у школској 

2021/2022. години;  

32.  Аџић Нела Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис на 3. годину 

студија, у статусу 

самофинансирајућег студента. 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним 

ЕСПБ бодовима у школској 

2021/2022. години;  

33.  Иконић 

Миљана 

Одбија се захтев за прелазак и упис 

у 3. годину, недовољан број ЕСПБ 

бодова. 

 

Кандидат има услов за упис у 

2/2. годину; 

 

 

 

 

 

 



 

4. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Павловић 

Арсен 

Усваја се захтев и одобрава прелазак 

и упис на 4/3. годину студија, у 

статусу самофинансирајућег 

студента. 

Кандидату не може да се призна 

више од 180 ЕСПБ. 

2.  Грбић Јелена Усваја се захтев и одобрава прелазак 

и упис на 1/3. годину студија, у 

статусу самофинансирајућег 

студента. 

 

3.  Радосављевић 

Јована 

Одбија се захтев за прелазак, није 

положена Анатомија, дуг период 

студирања. 

 

 

 

 

5. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Јована 

Станковић 

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.  

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним ЕСПБ 

бодовима у школској 2021/2022. 

години;  

2.  Родић Јована 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. 

Поднети захтев за рангирање за 

буџет, након рангирања студената 

Медицинског факултета Нови Сад, 

за успех у школској 2021/2022. 

години, рангирање за буџет у 

оквиру евентуално слободних места. 

3.  Стојановић 

Марко 

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. 

Поднети захтев за рангирање за 

буџет, након рангирања студената 

Медицинског факултета Нови Сад, 

за успех у школској 2021/2022. 

години, рангирање за буџет у 

оквиру евентуално слободних места. 

4.  Мијајловић 

Јулија 

Одбија се захтев за прелазак и упис 

на 3 годину. 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним ЕСПБ 

бодовима у школској 2021/2022. 

години;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ, ФЕДЕРАЛНА БУЏЕТСКА 

ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА ,ТВЕРСКИ ДРЖАВНИ МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ, МОСКВА 

 

 

Рб. Име и презиме Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Александра 

Стаменковић 

Усваја се захтев и одобрава прелазак 

и упис у 4.  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, доказ о познавању 

српског језика и потврду о 

здравственом осигурању. 

 

 

7. УНИВЕРЗИТЕТ МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИЈЕ „ВИКТОР БАБЕШ“, ТЕМИШВАР, 

РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Bouvet Mateo 

Ange Raymond 

 

Усваја се захтев и одобрава поновно 

стицање статуса студента и  упис у 

3/2.  годину у статусу  

самофинансирања, са слушањем и 

полагањем разлике у наставном 

плану и програму. 

 

Допунити документацију: 

донети доказ о статусу студента  у 

школској 2021/2022. години, ако 

постоји;  

 

 

8.УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, ПОДГОРИЦА 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Сошић Даница Одбија се захтев за прелазак и упис 

на 4 годину. 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним ЕСПБ 

бодовима у школској 2021/2022. 

години; 

 

 

9. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У 

БЕОГРАДУ,  ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА-МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Јанић Кристина Одбија се захтев за прелазак и упис 

на 3 годину, недовољан број ЕСПБ 

бодова. 

Допунити документацију: 

донети доказ о оствареним ЕСПБ 

бодовима у школској 2021/2022. 

години; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ -захтеви за прелазак на 

студије на српском језику 

 

Факултет је одбио захтеве за прелазак већини кандидата из ралога што не постоје техничке 

могућности за одобравања прелаза у школској 2022/2023. години. 

 

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Давидовић Уна Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу на 

Одлуку декана Савету факултета у 

року од 3 дана, од дана 

објављивања одлуке. 

2.  Видовић Наташа Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу на 

Одлуку декана Савету факултета у 

року од 3 дана, од дана 

објављивања одлуке. 

3.  Гаврић Сандра Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу на 

Одлуку декана Савету факултета у 

року од 3 дана, од дана 

објављивања одлуке. 

4.  Бојановић Ивана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу на 

Одлуку декана Савету факултета у 

року од 3 дана, од дана 

објављивања одлуке. 

 

 

 

2. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ФОЧИ 

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Јовановић Наташа Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

2. Суџум Ивана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

3. Пејовић Милана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

4. Згоњанин Лука Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 



дана објављивања одлуке. 

5. Радешић Здравка Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

6. Дукић Слободан Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

7. Лековић Данило Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

8. Лековић Дуња Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

9. Илић Милош Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис 2.  годину у 

статусу  самофинансирања, са 

слушањем и полагањем разлике у 

наставном плану и програму. 

 

Поднети захтев за рангирање за 

буџет, након рангирања 

студената Медицинског 

факултета Нови Сад, за успех у 

школској 2021/2022. години, 

рангирање за буџет у оквиру 

евентуално слободних места. 

10. Маријана 

Новаковић 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

11. Симић Ивана Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

 

 

 

3. СТОМАТОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Беатовић  Вања Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

2.  Бешир Јеремић 

Тијана 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

3.  Тодоровић 

Миљана 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

 



4. СТОМАТОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ, ПАНЧЕВО, УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 

АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1

. 

Димитријевић 

Јелена 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

 

 

5. УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ (КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА) 

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Срнка Јустин Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис 2.  годину у 

статусу  самофинансирања, са 

слушањем и полагањем разлике у 

наставном плану и програму. 

 

. 

 

 

6. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Лазаревић 

Никола 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: факултет нема техничких 

могућности. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

 

 

 

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ -захтеви за прелазак на студије на 

српском језику 

 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ, ПОДГОРИЦА 

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Стојановић Дејана Одбија се захтев за прелазак и 

упис у 2. годину.. 

Разлог: кандидат нема довољно 

признатих ЕСПБ бодова за упис 

2. године. 

Кандидат може да се упише у ½. 

годину, уз слушање и полагање 

разлике у наставном плану и 

програму. 

 

 

 

2. ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 



1. Плојовић Ирсен Одбија се захтев за прелазак и 

упис у 3. годину.. 

Разлог: кандидат нема довољно 

признатих ЕСПБ бодова за упис 

2. године. 

Кандидат може да се упише у 2/2. 

годину, уз слушање и полагање 

разлике у наставном плану и 

програму. 

 

 

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ  СТУДИЈЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ -захтеви за прелазак  

 

1. МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ 

 

Рб. Име и презиме Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Јоргић Младен Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: не постоји могућност 

признавања испита са различитих 

врста студија. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

2. Пијетловић 

Дамјан 

Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: не постоји могућност 

признавања испита са различитих 

врста студија. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ СПЕЦИЈАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ И  РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ 

-захтеви за прелазак  

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У ФОЧИ 

 

 

Рб. Име и презиме Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Радовановић 

Аница 

Усваја се захтев и одобрава 

прелазак и упис 2.  Годину, 

модул Вишеструка ометеност, у 

статусу  самофинансирања  са 

слушањем и полагањем разлике у 

наставном плану и програму. 

 

 

 

 

2. ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ, Департман за биомедицинске науке 

 

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Петрик Андреј Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: не постоји могућност 

преласка на студијски програм 

различитог научног поља из 

разлога различитог пријемног 

испита. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 



 

3. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

 

 

Рб. Презиме и име Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1. Тодоровић жељко Одбија се захтев за прелазак. 

Разлог: кандидат нема статус 

студента; кандидат нема доказ да 

је остварио најмање 60 ЕСПБ 

бодова, ради стицања поновног 

статуса студента; непотпуна 

документација. 

Кандидат може да уложи жалбу 

на Одлуку декана Савету 

факултета у року од 3 дана, од 

дана објављивања одлуке. 

 

ПРОМЕНА СТУДИЈА, ПОНОВО СТИЦАЊЕ СТАТУСА, УПИС НА ОСНОВУ 

ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА ПРВОГ СТЕПЕНА  

 

Рб. Презиме и 

име 

Одлука Кандидат се упућује/предлог 

1.  Варга Дора Усваја се захтев за поново стицање 

статуса студента , упис у 2/поново 

годину, самофинансирање до краја 

студија. 

 

2.  Пилиповић 

Младен 

Усваја се захтев за поново стицање 

статуса студента , упис у 4/поново 

годину, самофинансирање до краја 

студија. 

 

3.  Радић Ђорђе Усваја се захтев за поново стицање 

статуса студента , упис у 4/поново 

годину, самофинансирање до краја 

студија. 

 

4.  Секе Дејна Усваја се захтев за промену 

студијског програма, прелазак са 

медицине на здравствену негу,  упис у 

1/поново годину, самофинансирање до 

краја студија. 

 

5.  Ерцег Давид Усваја се захтев за промену 

студијског програма, прелазак са 

медицине на здравствену негу,  упис у 

1/поново годину, самофинансирање до 

краја студија. 

 

6.  Капетановић 

Дамјан 

Усваја се захтев за промену 

студијског програма, прелазак са  

здравствене неге на медицинску 

рехабилитацију  и  упис у 1/поново 

годину, самофинансирање до краја 

студија. 

 

7.  Ковачевић 

Марко 

Усваја се захтев за промену 

студијског програма, прелазак са  

здравствене неге на медицинску 

рехабилитацију  и  упис у 1/поново 

 



годину, самофинансирање до краја 

студија. 

8.  Балаж Дуња Непотпуна документација. 

 
Уколико именована положи све 

предвиђене испите прве године 

студија и поднесе доказ, захтев ће 

се поново разматрати.  

9.  Марковић 

Маријана 

Усваја се захтев за упис на 

Интегрисане академске студије 

медицине на основу завршених 

Основних академских студија 

здравствене неге, уписом на 1/поново 

годину. 

 

10.  Ковачић 

Данијела 

Усваја се захтев за упис на 

Интегрисане академске студије 

медицине на основу завршених 

Основних академских студија 

здравствене неге, уписом на 1/поново 

годину. 

 

11.  Чорба Чаба Усваја се захтев за упис на 

Интегрисане академске студије 

медицине на основу завршених 

интегрисаних  академских студија 

Ветеринсрске медицине, уписом на 

1/поново годину. 

 

 
 

 

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 2021/2022. 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 2021/2022. години) 

7. индекс са матичног факултета. 

 

Поред наведених оригиналних докумената, потребно је да доставе: 

8. фотокопију индекса сваке исписане странице 

9. очитану личну карту или фотокопију личне карте  

10. фотокопију извода из матичне књиге рођених 

11. фоткопију пасоша за кандидате из иностранства 



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

13. 2 фотографије (за индекс и досије) 

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

попуњавају се 3 примерка уговора, један остаје у писарници) 

15. 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. 


