
                                                      КОНКУРС 

 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ AKAДEMCКИХ 

СТУДИЈА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду (у даљем тексту 

Факултет) у школској 2021/2022. години у прву годину интегрисаних академских студија 

ветеринарске медицине планира да упише укупно 170 (стоседамдесет) студената. Од тог 

броја 150 (стопедесет) студената треба да буде уписано на терет буџета Републике 

Србије, а преосталих 20 (двадесет) у статусу самофинансирајућих студената. 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ КOHКУPCA 

 

У прву годину интегрисаних академских студија ветеринарске медицине може да се 

упише лице кoje има средње образовање у четворогодишњем трајању и то: гимназију 

општег, природног или друштвеног смера, средњу ветеринарску школу, средњу 

пољопривредно-техничку школу, средњу хемијско-техничку школу, средњу 

медицинску школу, средњу зуботехничку школу или средњу фармацеутску школу и 

сл. 

 У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака 

права кoja не могу бити ограничавана по основу пола, pace, брачног стања, боје коже, 

језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког 

порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАН ДИДАТА И НАЧИН БОДОВАЊА 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину студијског програма утврђује се на 

основу општег ycпexa постигнутог у средњошколском образовањъу и резултата 

постигнутих на пријемном испиту. 

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и 

то по основу општег ycпexa у средњој школи и по основу резултата постигнутог на 

пријемном испиту. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних oueнa у 

сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може да 

оствари најмање 16, а највише 40 бодова. Општи ycпex у средњој школи рачуна се 

заокруживањем на две децимале. 

Уcпex кандидата који су завршили међународну матуру утврђује се тако што се 

просечна оцена из прва два разреда средње школе множи са два, што износи минималних 

8, а максималних 20 бодова, а ycпex на међународној матури вреднује се са 



максималних 20 бодова. Сведочаноство о међународној матури издаје се 

ученику само aкo је остварио збирну oueнy најмање 24, док максимална збирна oueнa 

износи 45. Сходно принципу вредновања сведочанстава средњих школа у Србији, 

збирна oueнa 24 вреднује се са 8 бодова, а збирна oueнa 45 вреднује се са 20 

бодова. Формула за израчунавање је следећа: 

 

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

��
 

 

На пријемном испиту кандидат може да оствари од 0 до 60 бодова. 

 

Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну 

од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из календара 

такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту 

Министарство), из предмета који се полаже на пријемном испиту може се признати 

макималан број бодова из тог предмета. 

 

РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ 

Факултети објављују листе пријављених кандидата са подацима о бодовима на 

основу ycпexa из средње школе, на огласној табли и интернет страници, на кoje 

кандидати могу да уложе примедбе у случају техничких грешака у poкy који је 

наведен. По истеку тог poкa, подаци који подразумевају ycпex на претходним нивоима 

образовања сматрају се коначним. 

Након пријемног испита факултет ће објавити прелиминарну ранг листу 

пријављених кандидата на огласној табли и интернет страници факултета у poкy који је 

утврђен конкурсом. 

Кандидат може да поднесе жалбу на регуларност поступка утврђеног 

конкурсом, регуларност пријемног испита или на своје место на ранг листи у poкy од 

36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. 

Жалба се подноси надлежној комисији Факултета, кoja доноси решење по 

жалби у poкy од 24 сата од пријема жалбе. 

Кандидат има право да у другостепеном поступку уложи жалбу декану 

факултета, у poкy од 24 часа од истека poкa за доношење решења комисије 

факултета по жалби кандидата. 

Декан факултета доноси коначну одлуку у poкy од 24 часа од пријема жалбе и 

одлуку доставља кандидату и комисији факултета. 

Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих 

кандидата са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима и доставља је 

Универзитету. 



Универзитет објављује коначне ранг листе за сваки студијски програм на интернет 

страници Универзитета. 

Тек по објављивању коначне ранг листе за студијски програм на сајту 

Универзитета може да се започне са уписом кандидата. 

 

 

УПИС СТУДЕНАТА 

Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној 

ранг листи налази до броја који је конкурсом предвиђен за упис. 

Кандидат може да се упише на студијски програм у статусу студента који се 

финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг 

листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и aкo освоји најмање 51 б о д . 

Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента 

који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) само једанпут на 

истом степену студија. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам 

финансира (самофинансирајуhи студент) уколико се налази на коначној ранг листи до 

броја утврђеног за упис самофинансирајуhих студената и aкo оствари најмање 30 

бодова. 

 

 

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИMAJУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКOЛCКE 
ИСПPABE 

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, 

односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе 

у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под истим 

условима кao и други кандидати, aкo му се призна стечена страна школска исправа. 

Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су 

завршили програм међународне матуре и који немају решење о признавању стране школске 

исправе о завршеној средњој школи могу да се пријаве са потврдом да су започели 

поступак признавања. 

Посебно, држављани Републике Србије који су у шолској 2020/2021. години 

стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре 

могу да конкуришу у другом уписном poкy за посебна буџетска места која ће бити 

одређена Одлуком Владе Републике Србије за држављане Републике Србије који су 

стекли страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у 

иностранству. Ови кандидати, тaкoђe, морају да имају решење о признавању стране 

школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започет 

поступак. 

 



УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ 

ЗЕМАЉА 

Припадници cpпcкe националне мањине из суседних земаља школују се у 

Републици Србији под истим условима кao и држављани Републике Србије, 

укључујуhи право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс 

потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању страних 

средњошколских исправа или потврду о томе да је започет поступак признавања. 

Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Cpпcкoj не 

подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму 

међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи кojy су завршили у 

иностранству или у Републици Cpпcкoj. 

Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане 

документације предају и изјаву у писаној форми да су припадници cpпcкe 

националне мањине. 

Суседним земљама у овом случају сматрају се: Република Maђapcкa, Република 

Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република 

Албанија, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Црна Гора и Република 

Словенија. 

 

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА  

(не односи се на припаднике српске националне мањине из суседних земаља) 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим 

условима кao и домаћи држављанин, aкo му се призна стечена страна школска 

исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета. 

Страни држављанин плaћa школарину у току цeлor школовања, осим aкo 

међународним споразумом није другачије одређено. Школарина за стране 

држављане износи 2.500,00 евра у динарској противвредности на дан уплате, и 

може да се плати у 4 рате након обављеног уписа.  

Број страних држављана који се уписује улази у укупан број студената који 

факултет може да упише, односно страни држављани се рангирају у оквиру 

одобрене квоте самофинансирајућих студената на основу укупног броја 

остварених бодова. 

Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих 

докумената, подноси и решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој 

школи или потврду о томе да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у 

иностранству. 

Приликом уписа, кандидат страни држављанин је обавезан да Факултету 

поднесе доказе: 



- да је здравствено осигуран за школску годину кojy уписује; 

- да влада српским језиком (језиком на ком се студијски програм изводи). 

 

 

УПИС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Особе са инвалидитетом могу да полажу пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са 

објективним могућностима Факултета. 

Особа са инвалидитетом је у обавези да писаним путем образложи на који 

начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и да то образложење 

достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу да 

се обрате Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-

686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs . Универзитетски центар за студенте 

са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар 

Марковић“ у улици Булевар Краља Александра 71. 

Особе са инвалидитетом могу да се упишу кроз Програм афирмативних мера 

за упис лица са инвалидитетом. 

Упис у прву школску годину интегрисаних студија, кao и упис у наредне школске 

године на Универзитету у Београду и факултетима у његовом саставу особа са 

инвалидитетом регулисан је Правилником о утврђивању права на упис лица са 

инвалидитетом. 

Особа кoja жели да се упише кроз Програм афирмативних мера за упис лица са 

инвалидитетом приликом конкурисања за упис подноси, поред обавезне конкурсне 

документације, и решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом 

афирмативне мере за лица са инвалидитетом. 

Poк за покретање поступка утврђивања права на упис у прву школску годину 

студија на Универзитету у Београду применом афирмативне мере је 1. јун 2021. године. 

Поступак се пoкpeће подношењем захтева за утврђивање права на упис лица са 

инвалидитетом Универзитетском центру за студенте са хендикепом, на прописаном 

oбpacцy. 

 

УПИС ПРИПАДНИКА POMCКE НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Кандидати, припадници ромске националне мањине могу да конкуришу за упис на 

студијски програм ветеринарске медицине и кроз Програм афирмативних мера уписа 

кoje је донела Влада Републике Србије, а кoje спроводи Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја. Овај програм подразумева подршку кандидатима приликом 



уписа на студијски програм, кao и током студија. 

Ови кандидати прилажу Факултету, поред прописане документације и Изјаву да 

су припадници ромске националне мањине и Пpeпopyкy Националног савета ромске 

националне мањине. 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

Први уписни рок: 
- Пријављивање кандидата: од 23. до 25. јуна 2021. године од 09 – 13 часова на 

шалтеру у Секретаријату Факултета. Сви кандидати ће добити два картончића са 
бројевима које треба да понесу на полагање пријемног испита из биологије и хемије 
(као и на полагање допунског испита из латинског језика за кандидате који нису 
имали латински језик у средњој школи); 

- Листа пријављених кандидата биће објављена 25. јуна 2021. године после 16 часова, као 
и листа кандидата који треба да полажу допунски испит из латинског језика;  

- Полагање допунског испита из латинског језика за кандидате који латински језик нису 
имали у средњој школи и објављивање резултата полагања допунског испита – 28. јуна 
2021. године; 

- Полагање пријемног испита из биологије и хемије - 29. јуна 2021. године од 10-14 
часова према распореду који ће бити саопштен кандидатима пре полагања 
пријемног испита. Сви пријављени кандидати који желе да полажу пријемни 
испит треба да буду испред улаза у главну зграду Факултета у уторак, 29. јуна 
2021. године око 9,30; 

- Објављивање резултата пријемног испита – 29. јуна 2021. године после 18 часова 
на прелиминарној ранг листи;  

- Примедбе на прелиминарну ранг листу (36 сати од објављивања) – најкасније до 1.    

 јула 2021. године у 12 часова; 
- Комисија за упис доноси решење по жалби - најкасније до 2. јула у 12 часова; 
- Жалбе на решење Комисије за упис подносе се декану - најкасније 5. јула до 12 

часова; 
- Декан доноси решење по жалби у poкy од 24 сата од пријема жалбе - најкасније 6.   
 јула до 12 часова; 
- Објављивање коначне ранг-листе Факултета - најкасније 06. јула 2021. године до 15 

часова; 
- Упис према коначној ранг листи - 08. и 09. јула 2021. године од 09-13 часова за 

кандидате који на коначној ранг листи буду пласирани од 1. - 150. места; 

- Упис кандидата који су након прва два дана уписа остали неуписани (кандидати 

који буду пласирани од 1. – 150. места) као и кандидата од 151. места на даље, 

биће обављен у понедељак, 12. јула 2021. године до броја који буде одобрен 

квотом за упис. Кандидати који дођу да се упишу 12. јула најпре треба да се 

пријаве на истом шалтеру у Секретаријату Факултета где се предају документа 

за полагање пријемног испита у периоду од 09 до 11 часова. У 12 часова биће 

обављена прозивка кандидата који се у току преподнева буду пријавили као 

заинтересовани за упис. 

Након обављене прозивке, истог дана, најкасније до 15 часова, биће обављен                                                                    

упис ових кандидата. 



      Aкo се кандидат који је остварио право на упис не упише у poкy утврђеном  

у овом конкурсу уместо њега ћe бити уписан следећи кандидат са коначне ранг 

листе према утврђеном редоследу. 

 
Након завршеног уписа, а најкасније 17. јула 2021. године факултети достављају 

Универзитету извештај о уписаним студентима и слободним местима за други 
уписни poк. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална 

документа, а предају оверене копије следећих докумената: 

- сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања; 

- диплому о положеном завршном односно матурском испиту; 

- дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су 

кao ученици тpeћer и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве 

три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту; 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 

6.000,00 динара. Уплату треба извршити на жиро-рачун Факултета 

ветеринарске медицине број 840-1825666-41, позив на број 200-3, сврха 

уплате – накнада за полагање пријемног испита. Адреса Факултета је 

Булевар ослобођења 18, 11000 Београд.  

- Кандидат који конкурише као странац (не односи се на припаднике 

српске националне мањине из суседних земаља) на исти жиро-рачун 

уплаћује накнаду у износу од 100 евра у динарској противвредности 

на дан уплате на име трошкова полагања пријемног испита; 

 
- решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак 

нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске 
исправе или завршили програм међународне матуре. 

 

Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера достављају и 

документацију кoja показује да имају право да конкуришу по одговарајућем 

програму. 

Кандидати из других држава (сви) приликом пријаве достављају и извод из 

матичне књиге рођених. 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата 

правила пријемног испита. 

Taкoђe, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да 

могу да изврше увид, прибављање и обраду личних података за потребе npoueca 

конкурса за упис и ради студирања; да лични подаци могу да буду унети у 



електронску базу података, да се могу користити за потребе генерисања потребних 

статистичких података, достављања тражених података Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја, кao и да неће бити доступни неовлашhеним 

лицима. 

Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2020/2021. године 

приликом пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани у прву годину 

студија у буџетском статусу на степену студија за који конкуришу. 

Kандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију са 

фотографијом — важеhу личну карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице 

утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не може да 

полаже допунски или пријемни испит. 

 

Кандидати који стекну право на упис подносе: 

- оверене фотокопије докумената (и оригинална документа на увид) ако их нису 

предали приликом пријављивања; 

- извод из матичне књиге рођених Факултет прибавља по службеној дужности за 

 држављане Републике Србије, а кандидати из других држава су у обавези да овај 

 документ прибаве сами и предају га приликом пријављивања за полагање 

 пријемног испита); 

- попуњен образац ШВ-20 – купује се у скриптарници на улазу у зграду 

 Факултета; 

- индекс - купује се у скриптарници на улазу у зграду Факултета; 

- две фотографије формата 4,5x3,5 cm; 

- доказ о уплати (уплатница) прве рате за школарину за самофинансирајуће 

студенте. Укупна школарина за прву годину студија је 120.000,00 динара, а цео 

износ се дели на 4 рате, од којих прва не може да буде мања од 10.000,00 димара. 

Уплата се врши на исти жиро-рачун као и накнада за полагање пријемног; 

- доказ о упати (уплатница) накнаде за Центар за развој каријере Универзитета у 

Београду у износу од 100.00 динара. Новац се уплаћује на жиро-рачун Факултета 

ветеринарске медицине 840-1825666-41, позив на број 200-5, сврха – накнада за 

Центар за развој каријере Универзитета у Београду; 

         Aкo кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у poкy 

утврђеном  у овом конкурсу уместо њега ћe бити уписан следећи кандидат са 

коначне ранг листе према утврђеном редоследу. 

 

Уколико остане слободних места на крају првог уписног рока Факултет ветеринарске 

медицине Универзитета у Београду ће уписивати кандидате који су пријемни испит 

полагали на неком од факултета у саставу Универзитета у Београду, у оквиру 

уписног poкa и уписних квота. Пријављивање ових кандидата биће обављено 13. 



и 14. јула 2021. године у периоду од 9-13 часова. Листа пријављених кандидата 

који су пријемни испит полагали на другим факултетима Универзитета у 

Београду биће објављена 14. јула 2021. године око 14 часова, а њихов упис биће 

обављен 15. јула 2021. године у периоду од 9 – 13 часова.  

 

 

HAПOMEHA: 

 

Све евентуалне исправке и додатне информације у вези са овим 

Конкурсом биће објављене на интернет страници Факултета ветеринарске 

медицине и на огласној табли. 

 

 

 

                                                                                                        в.д. Декана 

Факултета ветеринарске медицине 

                                                                                           проф.др Милорад Мириловић 


