
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА И УПИС 

КАНДИДАТА 
 

 

А. ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од 

објављивања јединствене ранг листе.  

Студентска служба ће приговоре примати на шалтеру у холу факултета у среду 

29.06.2022. год. у времену од 1000 до 1400 сати и у четвртак 30.06.2022. год од 1000 до 

1200 сати. 

Приговор се подноси Комисији за спровођење конкурса за упис у прву годину 

основних и интегрисаних академских студија, која доноси решење по приговору у року 

од 24 сата од пријема приговора. Уручење решења по приговору биће извршено у 

петак 01.07.2022. год. од 1300 до 1330 сати на шалтерима студентске службе. 

Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану, у року од 24 

часа од истека рока за доношење решења Комисије по приговору кандидата. Приговор 

декану се може поднети у петак 01.07.2022. год. од 1400 до 1430 сати. Коначна одлука 

декана и уручење решења по приговору биће извршено у петак 01.07.2022. год. од 1500 

до 1530 сати.  

Коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим 

критеријумима утврђеним Конкурсом, Факултет утврђује и објављује након 

одлучивања по свим приспелим приговорима односно жалбама. Коначна ранг листа 

биће објављена у петак 01.07.2022. год. до 1700 сати. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 

Б. УПИС КАНДИДАТА 

Упис кандидата који су се рангирали у оквиру буџетске квоте и кандидата који су се 

рангирали у оквиру квоте за самофинансирање, а имају укупно мање од 51 бод обавиће 

се у понедељак 04.07.2022. год. од  0900  до 1400 сати и у уторак 05.07.2022. год. од  0900 

до 1200 сати на шалтерима студентске службе.  

У уторак 05.07.2022. год. у 1200 сати извршиће се прозивка кандидата у амфитеатру А. 

(Уписани кандидати не долазе на прозивку). Прво се обавља прозивка кандидата који 

су се рангирали за упис у оквиру буџетске квоте, а нису се уписали закључно са 05. 

јулом до 1200 сати. Затим се прозивају редом кандидати са ранг листе док се не попуне 

сва буџетска места. Прозивка кандидата са ранг листе наставља се редом и попуњавају 

се одобрена самофинансирајућа места. Прозивка се обавља посебно за сваки студијски 

програм. Уколико се кандидат не појави на прозивци, сматра се да је одустао од уписа. 

Након прозивке се наставља упис кандидата (у уторак 05.07.2022. год.) до 1500 сати и у 

среду 06.07.2022. од  0900 до 1400 сати на шалтерима студентске службе.   

 

В. ДРУГИ КРУГ УПИСА 

Ако на неком студијском програму остане слободних места, факултет ће у среду 

06.07.2022. у 1600  објавити други круг првог конкурсног рока за упис студената у I 

годину основних академских студија и интегрисаних академских студија шк. 

2022/2023. године.   


