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ОБАВЕШТЕЊЕ 

      

О УПИСУ У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

1.   Први конкурсни рок за упис на Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду 
трајаће од од 20.06. до 14.07.2018. године. 

У прву годину интегрисаних основних и мастер студија на Факултету ветеринарске медицине 

могу да се упишу кандидати који имају 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. 

 

2.  Факултету је акредитацијом дозвољено да у прву годину интегрисаних академских студија 
ветеринарске медицине упише 150 студената који се финансирају из буџета и 6 

самофинансирајућих студената (студенти који плаћају школарину).  

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 120.000,00 динара 
(самофинансирајући студенти прву рату школарине уплаћују уплатницом на жиро-рачун 

факултета 840-1825666-41, позив на број 200-3, а преостале рате преко студентских налога 

који ће студентима бити отворени на почетку школске године). 
 - На прву годину интегрисаних студија на Факултету ветеринарске медицине страни 

држављани могу да се упишу под истим условима као и држављани Републике Србије а 

уписују се искључиво у статусу самофинансирајућих студената. Број страних држављана који 

се уписују на прву годину улази у укупан број студената одређен конкурсом за полагање 
пријемног испита.  

Школарина за стране студенте износи 2.500 евра у динарској противвредности на 

дан уплате на жиро-рачун факултета 840-1825666-41, позив на број 200-3. 
Кандидат-страни држављанин приликом пријављивања на конкурс подноси 

нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Документа 

за нострификацију се предају у Немањиној 22-26 у Београду.  

Приликом уписа кандидат-страни држављанин је дужан да достави потврду да је 

здравствено осигуран - Одељење за здравствено осигурање - Одсек за инострано 

осигурање, Немањина 30 Београд, потврду  о регулисаном боравку - МУП Београд - 

Одељење за странце, Савска 35, Београд, као и потврду да влада српским језиком. 

- Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објактивним 
могућностима факултета. Ови кандидати су у обавези да образложе у писаној форми на који 

начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и да то образложење доставе 

приликом пријављивања на конкурс за упис на студијски програм. 
Додатне информације и консултације могу да се добију у Универзитетском центру за 

студенте са хендикепом у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у 

улици Булевар Kраља Александра 71, на телефон 011/3370-686 или електронском поштом 

ucsh@rect.bg.ac.rs.  



- Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, или 

страну средњу школу у Републици Србији, или су стекли диплому ИБ матуре у школској 

2017/2018. години конкуришу искључиво у другом уписном року у септембру 2018. године.  

Држављани Републике Србије који су своје иностране дипломе (без обзира на врсту 

дипломе) стекли пре школске 2017/2018. године могу да конкуришу искључиво у првом 

конкурсном року за упис у школску 2018/2019. годину. 

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству, или су 

завршили стране средње школе у Републици Србији, припадници српског народа из земаља у 

окружењу (осим кандидата који су средњу школу завршили у Републици Српској) и страни 

држављани треба да нострификују документа из средње школе у Министарству просвете, науке 

и технолошког развоја у Београду, Немањина 22-26. Уколико поступак не буде окончан до 
тренутка предаје докумената, ови кандидати подносе копију потврде добијену у Министарству 

да је поступак у току. 

Приликом уписа кандидати који су започели нострификацију достављају решење из 
Министарства о обављеној нострификацији. 

  

3. Пријављивање кандидата обавиће се 20., 21. и 22. јуна 2018. године од 9
00

-13
00 

часова у 

Секретаријату Факултета, на шалтеру канцеларије број 27. Листа ПРИЈАВЉЕНИХ кандидата 

биће објављена 22. јуна 2018. године после 1500 часова на интернет страници (www.vet.bg.ac.rs) 

и огласној табли факултета. 

 

4. 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. 

 
5. Успех кандидата који су завршили International Baccaleurate Diploma Programme се утврђује 

на начин да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8 а 

максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), а успех на ИБ матури вреднује се 
са максималних 20 бодова. Сведочанство о ИБ матури издаје се ученику само ако је остварио 

збирну оцену најмање 24, док максимална збирна оцена износи 45. Сходно принципу 

вредновања сведочанстава средњих школа у Републици Србији, збирној оцени 24 одговара 8 

бодова, а збирној оцени 45 одговара 20 бодова. Формула за израчунавање је: 

 

Број бодова = 8 + (збирна оцена Број бодова = 8 + (збирна оцена Број бодова = 8 + (збирна оцена Број бодова = 8 + (збирна оцена ----    24)24)24)24) x 
��

��
 

 
6. Заједно са листом пријављених кандидата биће објављена и листа кандидата који у средњој 

школи нису имали латински језик, као и листе кандидата обухваћених афирмативни акцијама.  

Полагање допунског испита из латинског језика за ове кандидате обавиће се 25. јуна 2018. 

године у 10
00

 часова. Кандидати су обавезни да на полагање понесу пријавни број који 

добијају приликом предаје докумената, личну карту или пасош. Резултати полагања допунског 

испита из латинског језика биће објављени истог дана.  

 

7. Пријемни испит из биологије и хемије на Факултету ветеринарске медицине Универзитета 

у Београду биће одржан 26. јуна 2018. године од 10
00 

до 14
00

 часова у просторијама факултета. 

Распоред полагања и списак сала у којима ће се обавити полагање биће објављени накнадно. 

Кандидати треба да буду испред главног улаза у зграду факултета 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 пријавни број, личну карту или 
пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може да полаже пријемни испит. 

 

8. Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва 
три места у појединачној конкуренцији на Републичком такмичењу које организује 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно на међународном такмичењу из 



предмета из којег се полаже пријемни испит (биологија или хемија), не полаже пријемни испит 

из тог предмета, односно за тај предмет добија максималан број бодова (30). 
 

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

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

ранг-листе за све категорије кандидата пријављених у оквиру афирмативних акција, и истаћи 

их на огласној табли и интернет страници Факултета (www.vet.bg.ac.rs) 26. јуна 2017. године 

после 17
00

 часова. 

Уколико се на задњем месту ранг листе нађу кандидати са једнаким бројем бодова, првенство 

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

четворогодишњег школовања. 
 

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

пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 (тридесет шест) часова од 
објављивања прелиминарне ранг листе факултета, односно најкасније  28. јуна 2018. године до 

1200 часова.  

Жалба се подноси комисији факултета надлежној за упис, која доноси решење по жалби у року 

од 24 часа од пријема жалбе – најкасније 29. јуна 2018. године до 1200часова. 

Кандидат има могућност да у другостепеном поступку уложи жалбу Декану факултета у року 

од 24 (двадесет четири) часа од истека рока за доношење решења комисије факулета по жалби 

кандидата, односно најкасније 02. јула 2018. године до 1200 часова.   

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

односно најкасније 03. јула 2018. године до 12
00

 часова. 
 

11. Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, Факултет утврђује и 

објављује КОНАЧНУ ранг-листу и ранг-листе за све категорије кандидата пријављених у 
оквиру афирмативних акција. 

КОНАЧНА ранг-листа и остале листе биће објављене најкасније 04. јула 2018. године до 1000 

часова. 
Место на КОНАЧНОЈ ранг-листи, и на листама афирмативних акција, 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. 

- Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на коначној 
ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је 

одређен овим конкурсом за факултет, а има најмање 30 бодова. 

- Кандидати који се уписују на основу афирмативне акције стичу право уписа на буџет 
ако су остварили најмање 30 поена. 

- 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. 

 
12. Упис примљених кандидата обављаће се у Секретаријату Факултета након објављивања 

КОНАЧНЕ ранг листе Универзитета, и то: 

- 05. и 06. јула 2018. године од 09
00

-14
00

 за кандидате који су рангирани до 150. места; 
- 09. јула 2018. године од 0900 до 1100 часова вршиће се пријављивање за упис 

неуписаних кандидата рангираних до 150. места и кандидата који су остали испод 

„црте“ (рангирани од 151. места на даље) са КОНАЧНЕ ранг листе Факултета ветеринарске 
медицине на истом шалтеру где су прадавана документа. Приликом пријављивања сваки од 

ових кандидата добиће нови пријавни број (различит од броја под којим је полагао пријемни 

испит).  

У 1200 часова биће обављена прозивка овако пријављених кандидата пред члановима 

Комисије за упис. Кандидати који се не пријаве или не дођу на прозивку неће бити уписани.  



 После завршене прозивке упис кандидата ће се обавити истог дана, 09. јула 2018. 

године, најкасније до 14
30

 часова, и вршиће се према редоследу на КОНАЧНОЈ ранг листи и 
остали листама, уколико буду формиране (листа за особе са ивалидитетом, за припаднике 

ромске националне мањине и сл.)  

 

Ако остане слободних места вршиће се упис кандидата који су пријемни испит из 

биологије и хемије полагали на неком другом факултету Универзитета у Београду на 

преостала слободна места предвиђена конкурсом.   

Кандидати са других факултета моћи ће да се пријаве 10. јула 2018. године од 0900 до 

13
00

 часова, након чега ће бити формирана ПОСЕБНА ранг листа за први уписни рок кандидата 

који су пријемни испит полагали на другим факултетима и објављена на огласној табли 
факултета.  

 Приликом пријављивања ови кандидати треба да предају оверене копије својих 

документа из средње школе (сведочанства из сва четири разреда и диплому о завршеној 
средњој школи), извод из матичне књиге рођених и потврду о оствареном броју поена на 

пријемном испиту из биологије и хемије са факултета на ком су полагали пријемни испит.  

 Након објављивања ПОСЕБНЕ ранг листе кандидата који су пријемни испит полагали 

на неком другом факултету, 11. јула 2018. године, од 0900 до 1300 часова, вршиће се упис ових 

кандидата на слободна места до броја предвиђеног конкурсом.  

 

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

упис и уместо њега биће уписан следећи кандидат према утврђеном редоследу на ранг листи. 

 
14. Уколико не буде попуњен број студената наведен у тачки 1 овог обавештења обавиће се 

ДРУГИ УПИСНИ РОК о чему ће детаљнија обавештења бити објављена најкасније 17. јула 

2018. године. 
 

15. Евентуалне измене или допуне информација о упису у прву годину интегрисаних студија 

биће објављиване на сајту и на огласној табли факултета. 
 

                                       

                                     Декан 

                                                        Факултета ветеринарске медицине 

                                                          Проф. др Владо Теодоровић, с.р. 

  



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 

Бр. 01-518/1 

Датум: 16.05.2018. године 

Б Е О Г Р А Д 

 

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 

 

 

1. Кандидат приликом пријаве на Конкурс уз образац пријаве, који може да се преузме са сајта 

Факултету, или да се добије на Факултету приликом предаје докумената, подноси и: 
- извод из матичне књиге рођених,  

- оверене копије сведочанства сва четири разреда о завршеној средњој школи, 

- оверену копију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту,  
- 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.  

Страни држављани на име трошкова за полагања пријемног испита плаћају износ од 100 

евра у динарској противвредности на дан уплате. 

Уколико копије нису оверене оригинална документа се обавезно подносе на увид.  

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног 

испита. 

 

2.  Кандидати који стекну право на упис поред наведених предају још и следећа документа: 
- 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, позива на број 200-5), 

- доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте (самофинансирајући студенти  

уплаћују прву од четири рате уплатницом на жиро-рачун факултета 840-1825666-

41, позив на број 200-3. Приликом уписа предаје се оригинал уплатнице).  

Напомена: друга рата се уплаћује најкасније до почетка пријављивања испита за 

јануарски испитни рок, трећа рата најкасније до почетка пријављивања испита за 

априлски испитни рок и четврта рата до почетка пријављивања испита за јунски 

испитни рок 2018. године о чему ће студенти бити благовремено обавештени.  
 
3. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају. 

 

4. Кандидати који буду уписани у прву годину интегрисаних академских студија школске 
2018/2019. 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, с.р. 
           


