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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Бр. 01-552/14 

Датум: 20.07.2017. године 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

      
O УПИСУ У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ 

 

 

1. Други уписни рок за упис на интегрисане академске студије ветеринарске медицине 

трајаће од 01. до 16.09.2017. године. 

Факултет ће у другом уписном року у прву годину интегрисаних академских 

студија уписати 1 (једног) кандидата држављанина Републике Србије који је средњу 

школу завршио у иностранству, или је завршио инострану средњу школу у Републици 

Србији, у току школске 2016/2017. године, и којем до 24.06.2017. године (последњи 

дана пријављивања кандидата за полагање пријемног испита у првом уписном року) 

нису уручена документа о завршеној средњој школи, те тако није ни могао да 

конкурише за упис у првом конкурсном року.  

Кандидати који испуњавају поменуте услове треба да нострификују документа у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја у Београду, Немањина 22-26. 

Уколико поступак не буде окончан до тренутка предаје докумената, ови кандидати 

подносе потврду добијену у Министарству да је поступак нострификације започет. 

Кандидат који стекне највише поена може бити уписан само у статусу 

буџетског студента.  

    

2. У прву годину интегрисаних академских студија на Факултету ветеринарске 

медицине могу да се упишу кандидати који су стекли средње образовање у 

четворогодишњем трајању, и то: 

- гимназију општег, природног или друштвеног смера; 

- средњу ветеринарску школу; 

- средњу медицинску школу; 

- средњу зуботехничку школу; 

- средњу фармацеутску школу; 

- средњу хемијско-техничку школу; 

- средњу пољопривредно-техничку школу итд. 

 

3. Пријављивање кандидата обавиће се 01. септембра 2017. године од 9
00

-13
00 

часова 

у секретаријату Факултета, на шалтеру канцеларије број 27. Листа ПРИЈАВЉЕНИХ 

кандидата биће објављена истог дана на интернет страници (www.vet.bg.ac.rs) и на 

огласној табли факултета. 

Кандидат може да стекне најмање 16 а највише 40 бодова по основу општег успеха у 

средњој школи, што подразумева збир просечних оцена из свих предмета у првом, 

другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. Општи успех у средњој школи 

рачуна се заокруживањем на две децимале. 

 

http://www.vet.bg.ac.rs/
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4. Заједно са листом пријављених кандидата биће објављена и листа кандидата који у 

средњој школи нису имали латински језик. Полагање допунског испита из латинског 

језика за ове кандидате обавиће се 04. септембра 2017. године у 10
00

 часова.  

Најкасније до 09
40

 часова кандидати треба да буду испред шалтера где су предавали 

документа за упис. Кандидати су обавезни да на полагање понесу личну карту или 

пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може да приступи полагању испита. 

Резултати полагања испита из латинског језика биће објављени истог дана.  

 

5. Полагање пријемног испита из биологије и хемије обавиће се 05. септембра 2017. 

године од 10
00 

до 14
00

 часова у просторијама Факултета. Кандидати треба да буду у 

холу секретаријата факултета (испред шалтера где су предавали документа), пола сата 

пре почетка пријемног испита. 

Тест из сваког предмета има по 30 питања (укупно 60) и сваки тачан одговор бодује се 

једним бодом. 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или 

пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може да полаже пријемни испит. 

 

6. Факултет ће утврдити ПРЕЛИМИНАРНУ ранг-листу свих кандитата са укупним 

бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања, и 

истаћи их на огласној табли и интернет страници Факултета (www.vet.bg.ac.rs) 05. 

септембра 2017. године после 15
00

 часова.  

Максималан број бодова који кандидат може да оствари по основу успеха у средњој 

школи и успеха на пријемном испиту је 100. 

Уколико се на на ранг листи нађу кандидати са једнаким бројем бодова, првенство ће 

имати кандидат који има већу просечну оцену из биологије и хемије у току 

четворогодишњег школовања. 

 

7. Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи најкасније  07. септембра 

2017. године до 13
00

 часова. Жалба се подноси надлежној комисији за упис на факулету 

преко шалтера на којем су предавана документа,  

Комисија доноси решење по жалби у року од 24 часа од пријема жалбе – најкасније 08. 

септембра 2017. године до 13
00 

часова. 

Кандидат има могућност да у другостепеном поступку уложи жалбу Декану факултета 

у року од 24 (двадесетчетири часа) од истека рока за доношење решења комисије 

факулета по жалби кандидата, односно најкасније 11. септембра 2017. године до 13
00

 

часова.   

Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 (двадесетчетири часа) од подношења 

приговора, односно најкасније 12. септембра 2017. године до 13
00

 часова. 

 

8. Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, Факултет утврђује 

и објављује КОНАЧНУ ранг-листу. КОНАЧНА ранг-листа биће објављена најкасније 

12. септембра 2017. године после 13
00

 часова. 

Место на КОНАЧНОЈ ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли 

кандидат може бити уписан у прву годину основних студија, и то: 

- Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на коначној ранг 

листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен 

овим конкурсом за факултет, а има најмање 51 бод. 

http://www.vet.bg.ac.rs/
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- У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права 

која не могу бити ограничавана на основу пола, расе, брачног стања, боје коже, 

језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или 

етничког порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или 

околности. 

 

9. Упис примљених кандидата обављаће се у Секретаријату Факултета, канцеларија 27, 

након објављивања КОНАЧНЕ ранг листе, и то: 

- 13. септембра 2017. године од 09
00

-13
00

. 

 

Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, 

губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном 

редоследу на ранг листи, уколико у другом уписном року буде пријаввљено више 

кандидата. 

 

 

 

                                     Декан 

                                               Факултета ветеринарске медицине 

                                                    проф. др Владо Теодоровић 
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Бр. 01-552/14 

Датум: 20.07.2017. године 

Б Е О Г Р А Д 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

1. Кандидат приликом пријаве на Конкурс треба да преда следећа документа: 

-  образац пријаве - може да се преузме са сајта Факултету, или да се добије на Факултету 

приликом предаје докумената, 

- извод из матичне књиге рођених са холограмом,  

- преведене и оверене копије сведочанстава сва четири разреда средње школе, 

- преведена и оверена копија дипломе о завршеној стедњој школи (положеном завршном, 

односно матурском испиту),  

- потврду о започетој, или решење о обављеној нострификацији, 

- доказ о уплати 6.000,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1825666-41, са позивом на 

број 200-3, на име трошкова полагања пријемног испита.  

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 

пријемног испита. 

 

2. Кандидат који стекне право на упис предаје још и: 

- решење о обављеној нострификацији (уколико није предато приликом пријављивања), 

- један попуњен образац ШВ-20 (купује се у скриптарници факултета на главном улазу), 

- индекс (купује се у скриптарници факултета на главном улазу), 

- две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm, 

- доказ о уплати накнаде од 100,00 динара за Центар за развој каријере (жиро рачун: 840-

1825666-41, позив на број 200-5), 

 

3.  Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају. 

 

4.  Кандидати који буду уписани у прву годину интегрисаних академских студија школске 

2017/2018. године као буџетски студенти, а нису из Београда, и који желе да почетком 

септембра конкуришу за смештај у студентском дому, пре уписа треба да фотокопирају 

сва оригинална докумената из средње школе и да их овере у општини, јер ће им бити 

потребна приликом конкурисања за смештај у дом. 

 

 

                          

      Декан 

       Факултета ветеринарске медицине 

                                                                                            проф. др Владо Теодоровић 


