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ЗАПИСНИК О УПИСУ У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ 2022. ГОДИНЕ 

 

У складу са Конкурсом и обавештењима објављеним на огласној табли и интернет 

страници факултета 07. и 08.07.2022. године обављен је упис заинтересованих кандидата на 

139 од 151 слободног места на буџетском делу коначне ранг листе Факултета ветеринарске 

медицине Универзитета у Београду. 

За преосталих 12 буџетских и 19 места за самофинансирајуће студенте 11.07.2022. 

године од 09,00 до 11,00 часова пријавило се укупно 50 неуписаних кандидатa са коначне 

ранг листе. 

У 12 часова окупљеним кандидатаима се обратио др Слађан Нешић, председник 

Комисије за упис, и позвао их у салу на Катедри за патологију ради спровођења процедуре за 

померања листе. Присутни су били и др Слободанка Вакањац као члан Комисије за упис, 

Весна Раичковић, секретар Факултета ветеринарске медицине и Марија Савић, виши 

референт за студентска питања, 

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 134., 152., 153., 154., 

155., 156., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166., 169., 170., 171., 172., 173., 174., 

175., 176., 177., 179., 180., 181., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 190., 192., 193., 195., 196., 

198., 201., 202., 203., 205., 206., 207., 208., 209., 211., 212.. и 213. месту на коначној ранг листи 

за први уписни рок 2022. године. 

Пре померања листе дато је званично обавештење да је накнадном провером утврђено 

да је и кандидат пласиран на 134. месту на коначној ранг листи раније био уписан као 

буџетски студент и да због тога може да буде уписан само као самофинансирајући студент.    

На буџет су уписани кандидати рангирани на коначној ранг листи на 159., 160., 161., 

162., 163., 164., 165., 166., 169., 170., 171. и 172. месту.  

Као самофинансирајући студенти уписани су кандидати рангирани на 134., 152., 153., 

154., 155., 156., 158., 173., 174., 175., 176., 177., 180., 181., 183., 184., 185., 186., и 187., месту 

коначне ранг листе.  

Кандидат  рангиран на 179. месту коначне ранг листе је дао писану изјаву да одустаје 

од уписа као самофинансирајући студент. 

У првом уписном року 2022. године уписано је укупно 170 (стоседамдесет) кандидата. 

Од тог броја 151 (стопедесетједан) кандидат је уписан на терет буџета Републике Србије (150 

редовних кандидата и 1 кандидат на основу програма афирмативних мера као припадник 

ромске националне мањине) и 19 (деветнаест) кандидата је уписано у статусу 

самофинансирајућих студената.  

Упис свих наведених кандидата је завршен 11.07.2022. године до 14,00 часова. 

Попуњена су сва места. 

 У случају да до 01.10.2022. 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 на прозивку 11.07.2022. године. 

Кандидати који су започели нострификацију и нису доставили решење о обављеној 

нострификацији су условно уписани на факултет. Они су у обавези да одмах по добијању 

Решења о нострификацији Факултету доставе поменуто решење.  

 

Комисија за упис 


