ПРЕМИНАРНИ КОНКУРСНИ РОКОВИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
* Календар за први и други уписни рок ће бити накнадно утврђен, у складу са
околностима.
Први уписни рок:
- Пријављивање кандидата: од 24. до 28. јуна 2020. године према распореду
- Листе пријављених кандидата се истичу најкасније 28. јуна 2020. године
- Полагање пријемног испита: од 29. јуна до 5. јула 2020. године према распореду
- Објављивање резултата: најкасније до 6. јула 2020. године до 16 часова на
прелиминарној ранг листи;
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) а најкасније до 8. јула
до 10 часова;
- Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 9. јула у 10 часова;
- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 10. јула до 10 часова;
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – најкасније 11. јула
у 10 часова;
- Објављивање коначних ранг листа факултета - најкасније до 13. јула;
- Упис: најкасније од 13. до 17. јула, након објављивања коначне ранг листе
Универзитета, а према распореду;
- Упис кандидата мора бити завршен 17. јула до краја дана.
Други уписни рок:
- Пријављивање кандидата: 2. и 3. септембра 2020. године
- Полагање пријемног испита: 4. и 5. септембра 2020. године
- Објављивање резултата: најкасније 6. септембра до 12 часова на прелиминарној ранг
листи;
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: (36 сати од објављивања) до 8. септембра до 8
часова.; Комисија за упис доноси решење по жалби најкасније до 9. септембра у 8 часова;
- Жалбе на решење Комисије подносе се декану најкасније 10.септембра до 8 часова;
- Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе – 11. септембра у 8
часова;
- Објављивање коначних ранг листа факултета/Универзитета – најкасније 11. септембра у
12 часова;
- Упис кандидата мора бити завршен 15. септембра до краја дана.

