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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОМ УПИСУ КАНДИДАТА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА НА ТЕРЕТ 

БУЏЕТА И У СТАТУСУ САМОФИНАНСИРАЊА, ЗАКЉУЧНО СА 14. 7. 2021. године 

 

На основу тачке 7. КОНКУРСА ЗА УПИС КАНИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ, ОСНОВНИХ 

АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Обавештавамо кандидате са јединствене коначне ранг листе за упис,  да је од уписа одустало: 

1. Интегрисане академске студије медицине – одустало је 14 кандидата, тако да су право уписа у 

статусу САМОФИНАНСИРАЊА  стекли следећи кандидати: 

 

Р.б. на 
коначној 

листи 

Конкурсни 
број 

Презиме (име родитеља) име 

221 1451 Боровић (Угљеша) Јана 

222 1181 Дамјановић (Горан) Катарина 

223 1013 Станојевић (Горан) Лука 

224 1387 Шандор (Пал) Андреа 

225 1390 Антић (//) Урош 

226 1423 Пећанац (Давор) Ања 

227 1205 Петаковић (Велибор) Младен 

228 1091 Писаревић (Златко) Јелена 

229 1185 Јаковљевић (Владимир) Ана 

230 1125 Мандић (Дарко) Тамара 

231 1352 Ћошков (Богдан) Тамара 

232 1385 Црнић (Душан) Јелисавета 

233 1245 Булог (Жељко) Ана 

234 1292 Дамјановић (Бранко) Сара 

 

Упис наведених кандидата: 15. 7. 2021. године, 8:00-13:30 часова у Шалтер сали факултета.  

Обавештавају се кандидати који се налазе Ван квоте на коначној ранг листи да ће, на Прозивци (по 

посебном распореду у наставку текста) која ће бити одржана 15. 7. 2021. године у 14:00 часова,  бити 



понуђена слободна места за упис заинтересованим кандидатима, уколико дође до  померања црте за 

упис, закључно са уписом од 15.07.2021. године. 

 

2. Интегрисане академске студије денталне медицине – одустало је 22 кандидата, тако да су право 

уписа у статусу финансирања из буџета или у статусу самофинансирања стекли следећи 

кандидати: 

 

Р.б. на 
коначној 

листи 

Конкурсни 
број 

Презиме (име родитеља) име 
Статус финансирања 

50 2096 Булог (Жељко) Ана самофинансирање 

51 2089 Косић (Предраг) Алекса буџет 

52 2235 Кнежевић (Никола) Дејан 
буџет 

53 2020 Капор (Предраг) Филип 
буџет 

54 2244 Жикић (Драган) Тара 
буџет 

55 2097 Ђуричић (Милан) Тамара самофинансирање 

56 2040 Јаснић (Раденко) Александар 
буџет 

57 2058 Кнежевић (Миленко) Сања 
буџет 

58 2030 Милошевић (Радиша) Маријана 
буџет 

59 2225 Чавић (Милован) Јасна 
буџет 

60 2127 Шакота (Дејан) Ања 
буџет 

61 2195 Радојевић (Александар) Виолета 
буџет 

62 2062 Трипуновић (Мирко) Миљана 
буџет 

63 2071 Лукић (Горан) Андреа 
буџет 

64 2149 Загорац (Жарко) Ања 
буџет 

65 2117 Мирић (Драган) Кристина 
буџет 

66 2103 Поповић (Жељко) Никола 
буџет 

67 2064 Пашановић (Билсен) Харис 
буџет 

68 2104 Бајчетић (Предраг) Елена 
буџет 



69 2102 Поповић (Жељко) Михајло 
буџет 

70 2034 Копуновић (Тихомир) Ивана 
буџет 

71 2042 Радић (Радо) Невена самофинансирање 

 

 

Упис наведених кандидата: 15. 7. 2021. године, 8:00-13:30 часова у Шалтер сали факултета.  

Обавештавају се кандидати који се налазе Ван квоте на коначној ранг листи да ће, на Прозивци (по 

посебном распореду у наставку текста) која ће бити одржана 15. 7. 2021. године у 14:00 часова,  бити 

понуђена слободна места за упис заинтересованим кандидатима, уколико дође до  померања црте за 

упис, закључно са уписом од 15.07.2021. године. 

3. Интегрисане академске студије фармације – одустало је 25 кандидата, тако да су право уписа у 

статусу САМОФИНАНСИРАЊА стекли следећи кандидати: 

  

 

Р.б. на 
коначној 

листи 
Конкурсни број Презиме (име родитеља) име 

 

109 3028 Ћика (Игор) Теодора 

110 3052 Божиловић (Александар) Настасија 

111 3033 Пјешчић (Братислав) Лена 

112 3150 Делибашић (Ранко) Јелена 

113 3093 Талпаи (Роберт) Елед 

114 3078 Ракин (Предраг) Алекса 

115 3099 Новковић (Горан) Невена 

116 3083 Марин (Жељко) Лазар 

117 3168 Инас (Сафет) Хоџић 

118 3119 Комленски (Душан) Сара 

119 3170 Лацо (Дарко) Андреа 

120 3141 Стевановић (Јован) Теодора 

121 3056 Добо (Атила) Лаура 

122 3067 Лукић (Чедомир) Анђела 

123 3001 Радовић (Драган) Данило 

124 3022 Црнчевић (Слободан) Анита 

125 3065 Кандић (Радован) Милица 

126 3060 Максовић (Гордан) Огњен 

127 3015 Јанковић (Саша) Јована 

128 3053 Томић (Радосав) Кристина 

129 3158 Рајковић (Ранић) Наталија 

130 3112 Илић (Тихомир) Јана 



131 3109 Кондић (Александар) Ивана 

132 3148 Лазаревић (Зоран) Бојана 

133 3016 Сојак (Јан) Ана 

 

Упис наведених кандидата: 15. 7. 2021. године, 8:00-13:30 часова у Шалтер сали факултета.  

Обавештавају се кандидати који се налазе Ван квоте на коначној ранг листи да ће, на Прозивци (по 

посебном распореду у наставку текста) која ће бити одржана 15. 7. 2021. године у 14:00 часова,  бити 

понуђена слободна места за упис заинтересованим кандидатима, уколико дође до  померања црте за 

упис, закључно са уписом од 15.07.2021. године. 

 

4. Основне академске студије медицинске рехабилитације – одустала су 2 кандидата, упис у статусу 

финансирања из буџета стекли су право: 

 

Р.б. на 
коначној 

листи 
Конкурсни број Презиме (име родитеља) име 

46 5095 Грлић (Миленко) Теодора 

47 5043 Малешевић (Милан) Наталија 
Упис наведених кандидата: 15. 7. 2021. године, 8:00-13:30 часова у Шалтер сали факултета.  

Обавештавају се кандидати који се налазе Ван квоте на коначној ранг листи да ће, на Прозивци (по 

посебном распореду у наставку текста) која ће бити одржана 15. 7. 2021. године у 14:00 часова,  бити 

понуђена слободна места за упис заинтересованим кандидатима, уколико дође до  померања црте за 

упис, закључно са уписом од 15.07.2021. године. 

5. Основне академске студије специјалне едукације и  рехабилитације – преостало је 6 места за 

упис у статусу САМОФИНАНСИРАЊА, на Модулу: Вишеструка ометеност. 

Обавештавају се заинтересовани кандидати који се налазе Ван квоте на коначној ранг листи да 

ће, на Прозивци (по посебном распореду у наставку текста)  која ће бити одржана 15. 7. 2021. 

године у 14:00 часова,  бити понуђена слободна места за упис. 

 

6. На студијском програму Основних струковних студија радиолошке технологије нема слободних 

места за упис. 

 

7. На студијском програму Основних академских студија здравствене неге има 16 слободних места 

за финансирање из буџета и 46 слободних места на самофинансирању. СЛОБОДНА МЕСТА БИЋЕ 

ПОНУЂЕНА СВИМ КАНДИДАТИМА који су положили пријемни испит из Биологије и 

Хемије/Здравствене неге на Прозивци (по посебном распореду у наставку текста), а налазе се ван 

квоте на листама за упис са других студијских програма, дана  15. 7. 2021. године у 14:00 часова. 

 

 



РАСПОРЕД ПРОЗИВКЕ – 15.07.2021. год. Амфитеатар 1. 

ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВРЕМЕ НАПОМЕНА 

Специјална едукација и рехабилитација 
(долазе заинтересовани  кандидати ван 
квоте који су положили пријемни испит 

за упис на овај студијски програм) 

14:00 часова Након ове прозивке сви  
кандидати излазе из 

амфитеатра. 

Интегрисане академске студије 
фармације 

(долазе заинтересовани кандидати ван 
квоте који су положили пријемни испит 

за упис на овај студијски програм) 

14:10 часова Након ове прозивке сви  
кандидати који су полагали 

пријемни испит из 
Математике излазе из 
амфитеатра. Осталим 

заинтересованим 
кандидатима који нису 

стекли право уписа, биће 
понуђена евентуала 

слободна места других 
студијских програма (такви 

кандидати остају у 
амфитеатру). 

Интегрисане академске студије 
денталне медицине 

(долазе заинтересовани кандидати ван 
квоте који су положили пријемни испит 

за упис на овај студијски програм) 

14:25 часова Након ове прозивке,  
осталим заинтересованим 

кандидатима који нису 
стекли право уписа биће 

понуђена евентуала 
слободна места других 

студијских програма (такви 
кандидати остају у 

амфитеатру). 

Интегрисане академске студије 
медицине 

(долазе заинтересовани кандидати ван 
квоте који су положили пријемни испит 

за упис на овај студијски програм) 

14:35 часова Након ове прозивке,  
осталим заинтересованим 

кандидатима који нису 
стекли право уписа биће 

понуђена евентуала 
слободна места других 

студијских програма (такви 
кандидати остају у 

амфитеатру). 

Основне академске студије медицинске 
рехабилитације 

(долазе заинтересовани кандидати ван 
квоте који су положили пријемни испит 

за упис на овај студијски програм) 

14:50 Након ове прозивке,  
осталим заинтересованим 

кандидатима који нису 
стекли право уписа биће 

понуђена  слободна места на 
Основним академским 

студијама здравствене неге 
(такви кандидати остају у 

амфитеатру). 

Основне академске студије здравствене 
неге 

 

14:55 У амфитеатар улазе 
кандидати који су положили 

пријемни испит за 
Радиолошку технологију а 

желе да се упишу на 



Основне академске студије 
здравствене неге, као и сви 

остали кандидати који се већ 
налазе у амфитеатру. 

 

 

 

 

        Председник Комисије 

        Проф. др Мирела Ерић, с. р. 


