
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ФАКУЛТЕТА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ДРУГИ УПИСНИ РОК 2019. ГОДИНЕ 

 

     

Закључно са редним бројем 2 (два). 

 

Полагање пријемног испита у другом уписном року 2019. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду 

почело је и завршено према утврђеном плану. Пријављени кандидати полагали су пријемни испит у канцеларији продекана за 

наставу и на пријемном су имали иста питања.  

Пријемни испит је протекао без проблема или приговора од стране кандидата. 

У складу са условима предвиђеним конкурсом, након сабирања поена остварених на основу успеха у средњој школи и на   

пријемном испиту утврђена је ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА за други уписни рок 2019. године.  

Уколико има примедбу на податке наведене у Прелиминарној ранг листи кандидати могу да поднесу приговор Комисији за упис 

у року од 36 (тридесетшест) часова од дана објављивања ранг листе (најкасније 06. септембра 2019. године до 12,00 часова). 

Комисија доноси одлуку о приговору у року од 24 (двадесетчетири) часа од подношења приговора, односно најкасније 09. 

септембра 2019. године до 12,00 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 факултета по жалби кандидата, односно најкaсније 10. септембра 2019. године до 

08,00 часова.  

Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 (двадесетчетири) часа од подношења приговора, односно најкасније 11. септембра 

2019. године до 08,00 часова.     

Након одлучивања по приспелим приговорима, у складу са Конкурсом Универзитета у Београду, Факултет ће објавити 

КОНАЧНУ ранг-листу најкасније 13. септембра 2019. године до 14,00 часова. 

У другом уписном року 2019. године за упис је слободно само једно место за кандидате држављане Републике Србије који су 

стекли диплому стране средње школе.   

 

       

Комисија за упис 

Редни 
број 

Број са 
картона 

Име Презиме 
Име једног 
родитеља 

школа 
(1) 

Број бодова пријемни  

УКУПНО 
(1+2) Биологија Хемија 

Укупно 
пријемни 

(2) 

1.  1 Стилиани Мирка Катсилиану Стефанос 37,10 28 17 45 82,10 

2.  2 Јелена Радуловић Радован 28,34 21 14 35 63,34 


