
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Служба за студије првог и другог степена 

Дана:  16. 9. 2022. године 

 

 

 Одлуком  Наставно-научног већа Медицинског факултета Нови Сад од 15. 9. 

2022. године: 

 

  

Услови уписа у наредну годину студија  

 основних струковних, основних академских  и интегрисаних академских студија 

у школској  2022/2023. години 

 

 

1. Студент може да упише  наредну годину студија ако је у школској 

2021/2022. години остварио најмање 37 ЕСПБ бодова или 37 ЕСПБ на 

уписаној години студија; 

 

2. студент који је остварио 48 и више ЕСПБ бодова у школској 2021/2022. 

години рангира се за финансирање из буџета за школску 2022/2023. годину, 

осим студента уписаног  у статусу страног држављана и студента који има 

статус самофинансирања до краја студија; 

 

3. у  складу са Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - 

аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон)  члан 99. став 5, број 

студената који се финансирају из буџета повећава се за 20 % у односу на 

претходну годину; 

 

4. након рангирања студената Медицинског факултета Нови Сад  за 

финансирање из буџета у школској 2022/2023. години, на основу оствареног 

успеха у школској 2021/2022. години,  у оквиру евентуалних преосталих 

слободних места,  право финансирања из буџета у школској 2022/2023. 

години  може да стекне и студент коме је одобрен прелазак у школској 

2022/2023. години са државног факултета у Републици Србији  или са 

државног факултета у иностранству, из државе са којом Република Србија 

има потписан међудржавни споразум којим се  регулише ова област, као и 

студент српске националности из околних држава,  према Стручном 

упутству за спровођење уписа за школску 2022/2023. годину, Министарства 



просвете, науке и технолошког развоја, ако поднесе захтев и доказ о броју 

остварених ЕСПБ бодова у школској 2021/2022. години издат од надлежне 

институције и ако се рангира у оквиру преосталих слободних места;   

 

5. последњу годину студијског програма може да упише студент који је оверио 

летњи семестар претходне године студија и остварио најмање 37 ЕСПБ 

бодова у претходној школској години или студент који је оверио летњи 

семестар претходне године студија и остварио најмање 97 ЕСПБ на 

основним струковним студијама, 142 ЕСПБ на основним академским 

студијама, 197 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама стоматологије 

и фармације и 257 ЕСПБ на интегрисаним академским студијама медицине; 

 

6. студентима интегрисаних академских студија медицине који су полагањем 

одређеног испита стекли услов да одраде клиничку практичну наставу из тог 

предмета, условно се признају остварени ЕСПБ бодови из клиничке 

практичне наставе; 

 

7. завршни/дипломски испити који се одбране до 5. 10. 2022. године сматраће 

се да су одбрањени у школској 2021/2022. години, те студенти који 

дипломирају до наведеног рока неће уписивати школску 2022/2023. годину; 

 

8. студенти Основних студија медицине који студирају и дипломирају по 

Закону о универзитету, полагањем дипломског испита пред комисијом у 

току октобра неће уписивати школску 2022/2023. годину.  

 

 

 

 

 

       Из Службе 


