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ПРАВИЛА ПО КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ ПРОЗИВКА ЗА УПИС ПРВЕ 

ГОДИНЕ  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

 

 Прозивка за кандидате који су конкурисали за упис на ОАС политикологије и 

ОА међународне студије биће одржана у понедељак, 5. јула 2021. у три термина према 

утврђеном распореду. 

  

 Сви кандидати са коначне ранг листе заинтересовани за упис морају бити 

присутни у простору утврђеном за прозивку у термину одређеном распоредом. 

 

Кандидат не мора бити лично присутан на прозивци. Друго лице се може јавити 

уместо кандидата под условом да поседује кандидатова документа потребна за упис. 

 

 Сви присутни су у обавези да у миру и тишини прате прозивку. 

 

 Кандидати не смеју напуштати просторију све док се не јаве, односно док се 

прозивка не заврши. 

 

 Надлежни продекан ће започети прозивку. На самом почетку упознаће присутне 

са бројем слободних места на конкретном студијском програму. Прозивка ће се надаље 

обављати тако да продекан чита име и презиме кандидата са коначне ранг листе у 

складу са бројем остварених бодова.  

  

 Продекан ће свако име и презиме прочитати три пута. 

 

 Уколико је кандидат конкурисао на више студијских програма за које се 

организује прозивка, на лицу места се опредељује који програм жели да упише. 

 

Уколико се лице не одазове ни у тренутку када га продекан трећи пут прозове 

по имену и презимену сматраће се да је одустао од уписа.   

 

 Продекан ће наставити са читањем имена и презимена кандидата који су се 

пласирали иза њега. 

 

 Кандидат који се не одазове на прозивци у тренутку када се прочита 

његово име и презиме губи право уписа и може да се упише само у термину за 

прозивку за преостала места за студијски програм, тек када је продекан прочитао и 

последње име и презиме на коначној ранг листи и то само ако је после прочитаног 

последњег имена и презимена на коначној ранг листи преостало места на студијском 

програму. 

 

Уколико оваквих кандидата има више, уписују се редом, на основу пласмана на 

ранг листи до попуњавања места на студијском програму. 
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