
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ  

Датум: 29.06.2018. 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 Комисија за упис у 

прву годину интегрисаних академских студија Факултета ветеринарске медицине дана 

29.06.2018. године донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

 Одбија се приговор кандидата Милоша Ђурђевића, број пријаве 49 (четрдесетдевет), 

као неоснован, јер је чињенично утврђено да је на корици теста за полагање пријемног испита 

за упис у школску 2018/2019. годину уписао број своје пријаве (49), иако је то изричито 

забрањено.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Уписна комисија је поново размотрила све релевантне показатеље везане за 

дискваливикацију са пријемног испита кандидата Милоша Ђурђевића, број пријаве 49 

(четрдесетдевет), и одлучила да не прихвати приговор и да дисквалификација са пријемног 

испита остаје. 

Наиме, кандидат је на корици теста која је предвиђена за уписивање укупног броја 

бодова након прегледања теста, уписао број под којим се пријавио (49) за полагање пријемног 

испита за упис у школску 2018/2019. годину. На корицама теста је написано а и усмено је свим 

кандидатима саопштено пре полагања пријемног испита да на тесту не сме да се уписује било 

каква ознака која би послужила за идентификацију теста, већ да се приликом предаје теста у 

коверту убацује зелени картончић са одговарајућим бројем који су сви кандидати добили 

приликом предаје докумената, да се коверта затвара пред кандидатом, и да се отвара тек када 

тест буде прегледан, како би могао да се упише број остварених бодова сваком кандидату који 

је полагао пријемни испит. На основу укупног броја бодова са пријемног испита и из средње 

школе формира се прелиминарна ранг листа. 

Како је кандидат Милош Ђорђевић, број пријаве 49 (четрдесетдевет), прекршио 

наведену процедуру и створио услове којима би и пре прегледања теста могло да се утврди о 

ком кандидату је реч, Комисија за упис је донела поменуто Решење. 

Против ове одлуке, сходно прописаној конкурсној процедури, кандидат може да 

поднесе приговор декану Факултета ветеринарске медицине најкасније 02.07.2018. године до 

12,00 часова, а декан је обавезан да донесе одлуку најкасније 03.07.2018. године до 12,00 

часова.     

 

Комисија за упис 


