
 

 
 

Број: I-НМ-1-20/14 
Дана: 14.08.2014. 
НОВИ САД 
 

 
 
На основу алинеје 2. става 1. члана 33. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинском омбудсману (''Службени лист АП Војводине'', бр. 23/2002, 5/2004, 
16/2005 и 18/2009-промена назива акта) Покрајински заштитник грађана - 
омбудсман у поступку покренутом по службеној дужности, Медицинском 
факултету Универзитета у Новом Саду упућује следећу  
 

 
ПРЕПОРУКУ 

 
 

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду ускладиће Правилник о 
ближим условима за упис на факултет и начину спровођења пријемног 
испита са Покрајинском скупштинском одлуком о полагању пријемног 
испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на 
високошколску установу на језицима националних заједница ("Сл. лист AП 
Вojвoдинe", бр. 15/2013).  

 
Медицински факултет Универзитета у Новом Саду обавестиће о 
предузетим мерама Покрајинског омбудсмана, у складу са чланом 33. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском омбудсману. 
 
Ова препорука објавиће се на интернет презентацији Покрајинског 
омбудсмана по уручењу Медицинском факултету Универзитета у Новом 
Саду. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Покрајински заштитник грађана – омбудсман је у поступку покренутом по 
сопственој иницијативи дошао до сазнања да се на Медицинском факултету 
Универзитета у Новом Саду полагање пријемног испита на језицима 
националних мањина везује за услов који није прописан Покрајинском 
скупштинском одлуком о полагању пријемног испита односно испита за проверу 
склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима 
националних заједница ("Сл. лист AП Вojвoдинe", бр. 15/2013). Наиме, у 
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обавештењу за кандидате који су се пријавили за полагање пријемног испита на 
језицима националних мањина се наводи да је у упутству који је преузео сваки 
кандидат приликом пријаве за конкурс означено да ће се испит одржати на 
језику националних мањина уколико се пријави најмање 5 (пет) кандидата за 
сваки језик, како би факултет могао благовремено да организује полагање 
испита. У складу са наведеним, кандидати су обавештени да ће се пријемни 
испит на мађарском језику одржати за кандидате који су се пријавили за 
студијске програме медицине и стоматологије, док се за остале студијске 
програме (за које се није пријавио „довољан број кандидата“) испит организовао 
само на српском језику. Покрајински омбудсман је извршио увид у Покрајинску 
скупштинску одлуку о полагању пријемног испита односно испита за проверу 
склоности и способности за упис на високошколску установу на језицима 
националних заједница, и утврдио да полагање пријемног испита на  језицима 
националних мањина није условљен бројем заинтересованих кандидата. 

Ради правилног утврђивања чињеничног стања неопходног за заузимање става 
Покрајинског омбудсмана дописом од 16.07.2013. године од Медицинског 
факултета затражено је да се изјасни о наводима из представке.  
 
У свом изјашњењу број 01-2137/1 примљеним 29.07.2014. године декан 
Медицинског факултета известио је овај орган да се за полагање пријемног 
испита на мађарском језику на Интегрисаним академским студијама медицине и 
стоматологије пријавило укупно 11 кандидата и њима је омогућено полагање 
испита на мађарском језику. За остале смерове (фармација, медицинска 
рехабилитација, специјална едукација и рехабилитација и здравствена нега) 
пријавио се по један кандидат са жељом да пријемни тест полажу на мађарском 
језику. У образложењу се истиче да уплата за пријемни испит по кандидату 
износи 6600 динара, што покрива свега половину накнаде за превођење тестова 
различите садржине за ове студијске програме. Осим наведеног указује се на 
одредбе Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у 
Новом Саду, као и Правилника о ближим условима за упис на факултет и начину 
спровођења пријемног испита Медицинског факултета у Новом Саду, у којима је 
наведено да припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби 
на територији АП Војводине, може полагати пријемни испит на матерњем језику 
на основу писменог захтева, у складу са објективним могућностима факултета. Уз 
изјашњење је приложена потврда коју сваки кандидат потписује приликом 
полагања испита (у којем је наведено да ће се пријемни испит на језику 
националних мањина одржати уколико се пријави 5 или више кандидата), као и 
Обавештење за кандидате који су се пријавили за полагање пријемног испита на 
језицима националних мањина о томе за које студијске групе су испуњени 
наведени услови. 
 
Након проучавања списа Покрајински заштитник грађана – омбудсман је 
закључио да став 5 члана 12 Правилника о ближим условима за упис на факултет 
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и начину спровођења пријемног испита Медицинског факултета у Новом Саду од 
20.05.2013. године није у складу са са чланом 2 Покрајинском скупштинском 
одлуком о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и 
способности за упис на високошколску установу на језицима националних 
заједница ("Сл. лист AП Вojвoдинe", бр. 15/2013). Наиме спорним чланом је 
прописано да припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби 
на територији АП Војводине, може полагати пријемни испит на матерњем језику 
на основу писменог захтева, у складу са објективним могућностима 
факултета. С друге стране чланом 2 Покрајинске скупштинске одлуке о 
полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности 
за упис на високошколску установу на језицима националних заједница 
прописано је следеће: 
 
„Високошколска установа је дужна да омогући кандидату полагање пријемног 
испита односно испита за проверу склоности и способности на језику 
националне заједнице, ако на високошколској установи постоје наставници или 
сарадници за оцену знања кандидата на том језику. 
 
Ако на високошколској установи нема наставника или сарадника за оцену знања 
кандидата на неком од језика националних заједница, високошколска установа 
је дужна да, најкасније до 1. априла, а за школску 2013/2014. годину до 1. маја 
2013. године, поднесе образложени захтев за ослобађање од обавезе из става 
1. овог члана одлуке у односу на тај језик националне заједнице, 
покрајинском органу управе надлежном за послове високог образовања.“  
 
Покрајинска одлука не везује полагање пријемног испита на матерњем језику за 
услов да се на исти пријави пет или више кандидата, тако ни Медицински 
факултет не може ово појединачно право условљавати са наведеним условом. 
Поред тога факултет је дужан сваке школске године обавестити покрајински 
органу управе надлежан за послове високог образовања о разлозима због којих 
испит не може организовати на језику националне мањине (који је макар и један 
кандидат назначио). Високошколске установе су према члану 4 одлуке биле 
дужне ускладити опште акте којима се уређује полагање пријемног испита 
односно испита за проверу склоности и способности са одлуком у року од 30 
дана од дана ступања на снагу исте.  
 
У складу са горе наведеним Покрајински омбудсман је одлучио да Медицинском 
факултету Универзитета у Новом Саду упути препоруку да исти уочену 
неправилност отклони и да о предузетим мерама обавести Покрајинског 
омбудсмана.   

 ЗАМЕНИЦА 
                                                             ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА  
 
                                                                               Ева Вукашиновић 


