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ЗАПИСНИК О ЗАВРШЕНОМ УПИСУ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ 

 

У складу са Конкурсом и обавештењима објављеним на огласној табли и 

интернет страници факултета 07., 08. и 09.07.2020. године завршен је упис 

заинтересованих кандидата на 134 од 151 слободног места на буџетском делу коначне 

ранг листе Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду.  

За преосталих 16 буџетских и 6 места за самофинансирајуће студенте 

10.07.2020. године од 09,00 до 11,00 часова пријавило се укупно 45 кандидатa. 

У 12 часова окупљеним кандидатаима се обратио др Милорад Мириловић, 

председник Комисије за упис, и, заједно са др Радмилом Марковић, као чланом 

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

амфитеатар факултета ради спровођења процедуре „померања листе.“  

Извршена је провера да ли су сви присутни кандидати добили картоне са новим 

пријавним бројем приликом пријављивања за упис на поменута слободна места. 

На прозивци су се појавили неуписани кандидати рангирани на коначној ранг 

листи на 43., 107., 121., 130., 137., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 

162., 163., 164., 165., 166., 167., 169., 170., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 182., 

183., 184., 187., 190., 191., 192., 193., 196., 197., 201., 202., 203., 204. и 205. месту. 

На преостала буџетска места пласирали су се кандидати рангирани на 121., 151., 

152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 162., 163., 164., 165. и 166.месту. 

Кандидати пласирани на 43., 107., 130. и 137. месту на коначној ранг листи заузели су 

четири места за самофинансирајуће студенте, зато што су својевољно потписали изјаву 

да су у претходним годинама били уписани у прву годину студија на другим 

факултетима као буџетски студенти. Уместо њих као буџетски студенти уписани су 

кандидати који су на кончаној ранг листи пласирани на 151., 152., 153. и 154. месту. 

На преостала два места за самофинансирање уписани су кандидати рангирани на 

167. и 169. месту коначне ранг листе. 

Упис свих наведених кандидата је завршен 10.07.2020. године до 14,30 часова. 

У првом уписном року 2020. године укупно је уписано 156 (стопедесетшест) 

кандидата. Од тог броја 150 (стопедесет) кандидата је уписано на терет буџета 

Републике Србије и 6 (шест) кандидата је уписано у статусу самофинансирајућих 

студената. 

У случају да до 01.10.2020. године неко од уписаних кандидата буде исписан на 

сопствени захтев, на његово место ће бити уписан следећи неуписани кандидат са листе 

кандидата који су дошли да се пријаве 10.07.2020. године да су заинтересовани за упис. 

За други уписни рок у септембру 2020. године преостало је једно слободно 

место, али само за држављане Републике Србије који су стекли страну средњошколску 

диплому или су завршили средњу школу по програму ИБ матуре.    

 

 

Комисија за упис 


