
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ  

Датум: 03.07.2018. године  

Б е о г р а д 

 

На основу Конкурса за упис у прву годину основних академских и интегрисаних 

академских студија Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годину Декан Факултета 

ветеринарске медицине дана 03.07.2018. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Делимично се усваја приговор кандидата Милоша Ђурђевића, број пријаве 49 

(четрдесетдевет), који је на корици теста за полагање пријемног испита за упис у школску 

2018/2019. годину уписао број своје пријаве (49), тако да кандидат није дисквалификован са 

пријемног испита, већ се кандидату Милошу Ђурђевићу не признају резултати полаганог 

пријемног испита, тестови нису ни прегледани, него само успех из средње школе.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Декан Факултета ветеринарске медицине је у другостепеном поступку предвиђеном 

Конкурсом за упис у прву годину основних академских и интегрисаних академских студија 

Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годину  размотрио све релевантне чињенице 

везане за дискваливикацију са пријемног испита кандидата Милоша Ђурђевића, број пријаве 

49 (четрдесетдевет), и одлучио да делимично прихвати приговор и да дисквалификацију са 

пријемног испита поништи како би кандидату била остављена теоријска могућност да се након 

евентуалног померања на коначној ранг листи упише, макар и у својству самофинанасирајућег 

студента. 

Наиме, сваке године један број кандидата који је полагао пријемни испит на Факултету 

ветеринарске медицине не дође да се упише, тако да се након утврђивања броја слободних 

буџетских места врши уписивање кандидата који су остали испод тзв. „црте“ на коначној ранг 

листи. С обзиром да се унапред не зна колико ће бити померање, кандидату Милошу 

Ђурђевићу је пружена теоријска шанса да се, ипак, упише у прву годину интегрисаних студија у 

школској 2018/2019. години. 

Оваквом одлуком остали кандидати са ранг листе нису оштећени с обзиром да 

кандидат Милош Ђурђевић остаје на истом месту на ком је био и на прелиминарној ранг листи. 

 

 

 

 

Декан 

Факултета ветеринарске медицине 

    Проф.др Владо Теодоровић, с.р. 


