
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИНЕ 

Број: 

Београд, 12.07.2011. године 

 

 

ЛИСТА ПРИЈАВЉИВЉЕНИХ КАНДИДАТА СА МЕДИЦИНСКОГ И СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА  

– ПРВИ КОНКУРСНИ РОК 2011. ГОДИНЕ 

 

 

Број бодова Редни 

број 

Број са 

картона 
Име Презиме 

Име једног 

родитеља школа пријемни укупно 

1.  6 Мина Карајовић Владан 33,94 37,00 70,94 

2.  4 Јована Станковић Милош 33,64 36,00 69,64 

3.  3 Анђелија Кљајевић Вук 36,38 30,00 66,38 

4.  7 Маријана Маринковић Љубиша 32,80 31,00 63,80 

5.  5 Немања Мирковић Александар 29,78 34,00 63,78 

6.  1 Наташа Сарић Мирко 32,56 31,00 63,56 

7.  2 Ивана Никић Жељко 35,62 23,00 58,62 

 

 

На састанку коме су присуствовали сви чланови Комисије за упис у прву годину интегрисаних основних академских и мастер 

студија ветеринарске медицине, осим председника Комисије проф.др Владе Теодоровића, усвојен је извештај о пријављивању кадидата 

који су пријемни испит полагали на Медицинском и Стоматолошком факултету Универзитета у Београду у првом конкурсном року 2011. 

године. У складу са обавештењем Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду од 08.06.2011. године ови кандидати су се 

пријављивали 11. и 12.07.2011. године од 9,00 – 13,00 часова у Секретаријату факултета.  

Укупно се пријавило 7 (седам) кандидата, који су рангирани на посебној ранг-листи према оствареном броју поена на основу 

успеха у средњој школи и на пријемном испиту на поменутим факултетима. 

Поред ових кандидата накнадно се појавио и кандидат Никола Сретић, рангиран као последњи (172.) на КОНАЧНОЈ ранг-листи 

Факултета ветеринарске медицине. С обзиром да није дошао на прозивку кандидата испод тзв. “црте” одржану 08.07.2011. године према 

унапред утврђеном распореду активности, па се тако није ни уписао, њему и осталим сличним кандидатима, понуђене су две могућности: 

једна, да повуче своја документа и да се пријави на посебној ранг-листи заједно са кандидатима са Медицинског и Стоматолошког 



факултета, и друга, да чека док се неко од новоуписаних кандидата са прве године евентуално не испише, уз подношење молбе за 

накнадни упис. Кандидат се определио за ову другу могућност. 

  

Сходно одредбама конкурса Факултета ветеринарске медицине и саопштењу комисије за упис од 08.07.2011. године 

прозивка и упис заинтересованих пријављених кандидата са ова два факултета биће обављени 13.07.2011. године са почетком у 

10,00 часова на 2 буџетска и 4 самофинансирајућа места, до укупног броја одређеног квотом за упис у прву годину студија 

ветеринарске медицине. 

 

 

                 Комисија за упис

   

           

 

                                                  


