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ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ УПИСУ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ 2017. ГОДИНЕ 

 

У складу са Конкурсом и обавештењима објављеним на огласној табли и интернет 

страници факултета 06. и 07.07.2017. године завршен је упис 141 заинтересованог 

кандидата са коначне ранг листе Факултета ветеринарске медицине Универзитета у 

Београду на терет буџета, тако да је остало слободно 9 буџетских и 6 места за 

самофинансирајуће студенте. 

Дана 10.07.2017. године од 09,00 до 11,00 часова за упис на преостала слободна места 

пријавио се укупно 60 кандидатa. Међу њима је био и један кандидат рангиран до 150. 

места, који је тек 10.07.2017. године могао да донесе Решење о обављеној 

нострификацији из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

У 12 часова окупљеним кандидатаима се обратио др Милорад Мириловић, председник 

Комисије за упис, и, заједно са др Драганом Василевим и др Јаковом Нишвићем, као 

члановима Комисије за упис, и Весном Раичковић, Секретаром факултета, позвао их у 

салу на Катедри за патолошку морфологију ради спровођења процедуре померања 

листе.  

Саопштено је да је закључно са петком, 07.07.2017. године преостало девет слободних 

буџетских места и шест места за самофинансирајуће студенте. Извршена је провера да 

ли су сви присутни кандидати добили картоне са новим пријавним бројем приликом 

пријављивања за упис на поменута слободна места.   

Кандидат рангиран на 130. месту Коначне ранг листе, који је донео Решење о 

нострификацији и кандидати рангирани од 151.-158. места на Коначној ранг листи су 

уписани као буџетски студенти. 

Кандидати рангирани од 159.-164. места на Коначној ранг листи уписани су као 

самофинансирајући студенти.  

У првом уписном року 2017. године укупно је уписано 156 (стопедесетшест) кандидата. 

Од тог броја 150 (стопедесет) кандидата је уписано на терет буџета Републике Србије и 

6 (шест) кандидата су уписани у статусу самофинансирајућих студената. 

Преосталим присутним кандидатима саопштено је да, уколико су и даље 

заинтересовани за евентуални накнадни упис, треба да предају молбу у Секретаријату 

факултета најкасније до петка, 14.07.2017. године. Ако се до почетка школске 

2017/2018. године буде исписао неко већ уписаних кандидата, уместо њих ће бити 

уписани кандидати са Коначне ранг листе који су предали молбу за евентуални 

накнадни упис, и то почев од кандидата рангираног на 165. месту Коначне ранг листе 

Факултета ветеринарске медицине.   
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