
 

Добро дошли на Фармацеутски факултет Универзитета у Београду! 

Универзитет у Београду je по квалитету факултета и образовања, 
запошљавању бивших студената и истраживачком учинку најбоље 

рангиран универзитет у Републици Србији и региону. 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 ПРЕTПРИЈАВА 
Дан Датум Време Опис активности 

Петак 17. јун 2022. 

0 00–2400 

Електронским путем преко Google обрасца на сајту 
Факултета. 
Попуњавање Пријаве на Конкурс за упис у прву 
годину интегрисаних академских студија школске 
2022/23 године.  

Субота 18. јун 2022. 
Недеља 19. јун 2022. 

 

 ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА НА ФАРМАЦЕУТСКОМ ФАКУЛТЕТУ 
Дан Датум Време Опис активности 

Среда 22. јун 2022. 9 00–1600 Пријем докумената. Документа се предају на 
шалтерима Одсека за наставу и студентска питања 
(шалтер сала се налази са десне стране од улаза на 
Факултет) 

Четвртак 23. јун 2022. 9 00–16 00 
Петак 24. јун 2022. 900–12 00 

 

 ОБЈАВЉИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА ИЗ 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Дан Датум Време Опис активности 
 
Петак 

 
24. јун 2022. 1300-1400 

Објављивање листе са бројем бодова на основу  
успеха у средњој школи, на интернет страници и 
огласној табли Факултета 

 
Петак 

 
24. јун 2022. 1300–1500 

Подношење приговора Комисији за упис на тачност 
података и број бодова утврђен на основу успеха у 
средњој школи, писмено (преко архиве Факултета) 
или путем е-маила (milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs) 

 
 
Петак 

 
 
24. јун 2022. 

 
 

1500-1800 

Објављивање (кориговане) листе са бројем бодова 
на основу  успеха у средњој школи, на интернет 
страници и огласној табли Факултета  
Објављивање распореда полагања пријемног испита 
по салама. 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Војводе Степе 450, //www.pharmacy.bg.ac.rs 

Упис 2022/23. годинe 



 ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА  
Испит се полаже на Саобраћајном факултету, улица Војводе Степе бр. 305 

Дан Датум Време Опис активности 
Уторак 28. јун 2022. 1100 Полагање пријемног испита  

Уторак 28. јун 2022. 1700 
Објављивање решења тестова са пријемног испита, 
на огласној табли и интернет страници Факултета 

 
 
 
 
 

 ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ И КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
Дан Датум Време Опис активности 

Уторак 28. јун 2022. 2100 Објављивање прелиминарне  ранг листе, на интернет 
страници и огласној табли Факултета 

Среда 29. јун 2022. 900–1300 Подношење приговора Комисији за упис на број 
бодова са прелиминарне ранг листе (преко архиве 
Факултета) 

Четвртак 30. јун 2022. 800–1000 

Четвртак 30. јун 2022. 1200 Саопштавање одлуке Комисије у вези приговора  
 
Четвртак 

 
30. јун 2022. 

 
1200–1400 

Подношење жалбе Декану Факултета на број бодова 
на прелиминарној ранг листи (преко архиве 
Факултета) 

Четвртак 30. јун 2022. 1500 Саопштавање одлуке Декана Факултета у вези жалбе  

Четвртак 30. јун 2022. 1700 Објављивање коначне ранг листе 
` 

 



 

 УПИС СТУДЕНАТА  
Дан Датум Време Опис активности 

Петак 01. јул 2022. 

 
 
 
 
 

800-1000 
 
 
 
 
 

ПРОЗИВКА (од редног броја 1 до 200 са јединствене 
коначне ранг листе) и упис кандидата, у статусу 
студената који се финансирају из буџета. Кандидати, 
који су конкурисали на оба студијска програма, 
опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис 
на један студијски програм, према расположивом месту 
за упис. 
НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за 
упис (од редног броја 1 до 200 са јединствене 
коначне ранг листе), треба да буду присутни на 
Факултету 01. јула 2022. год у 8:00 часова. 

Петак 01. јул 2022. 1700 
Објављивање броја слободних буџетских места, за оба 
студијска програма, на огласној табли и интернет 
страници Факултета. 

    

Субота  
 02. јул 2022. 

 
 
 
 
 
 

800-1000 
 
 
 
 
 

ПРОЗИВКА (од редног броја 201) и упис кандидата са 
јединствене коначне ранг листе, до попуне броја места 
(буџетских и самофинансирајућих) предвиђених 
Конкурсом. Кандидати, који су конкурисали на оба 
студијска програма, опредељују се лично, писменим 
изјашњавањем за упис на један студијски програм, 
према расположивом месту за упис.  
НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за 
упис (од редног броја  201 са јединствене коначне 
ранг листе), треба да буду присутни на Факултету 
02. јула 2022. год у 8:00 часова. 

 
Напомена: КАНДИДАТ  КОЈИ ЈЕ БИО НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ, А НИЈЕ СЕ 

УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ,  ДЕФИНИТИВНО ГУБИ ПРАВО НА 
УПИС  

 
 

Напомена: Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет задржава право да 
измени и допуни текст Конкурса. Све евентуалне измене Конкурса биће благовремено 
објављене на интернет страници Факултета, а сходно упутствима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 


