
Други уписни рок за упис студената на
први ниво студија на Саобраћајном
факулiтету по Афирмативној мери 3
Универзитет у Београду је огласио други уписни рок за упис
студената за школску 2019/20. годину на интернет страници
http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/osn-i-integr-akademske/Opsti_uslovi-
2019.pdf

Саобраћајни факултет у Београду расписује конкурс за три
буџетска места (Афирмативна мера 3) на студијском програму
Саобраћај, на основу одлуке Владе Републике Србије .

Право пријаве и уписа имају држављани Републике Србије који су
средњу школу завршили у иностранству у школској
2018/19.години.

Сви кандидати приликом пријаве на конкурс се опредељују за
варијанту полагања пријемног испита:

 Варијанта 1: тест из математике– 60 бодова.
 Варијанта 2: тест из математике– 36 бодова и тест из

физике– 24 бодa.

Упис кандидата вршиће се на основу редоследа на коначној ранг
листи кандидата, а која се формира на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата пријемног испита.

Да би кандидат стекао статус студента који студира на „терет
буџета“ Републике Србије мора имати најмање 51 бод.



Други конкурсни рок траје од 02.09.2019. до 15.09.2019. године.

Максималан број бодова на јединственој ранг листи које може
постићи један кандидат је 100. Саобраћајни факултет формира
јединствену ранг листу кандидата узимајући у обзир следеће
критеријуме:

 Општи успех постигнут у средњем образовању (до 40
бодова). Кандидат из школе може стећи најмање 16, а
највише 40 бодова, односно двоструки збир свих среедњих
оцена завршних година средње школе.

 Резултат пријемног испита из математике (до 60 бодова ако
је кандидат полагао само тест из математике или 36 бодова
ако је полагао тест из математике–и 24 бода ако је полагао
тест из физике),

Пријављивање кандидата је 02. септембра 2019.г. од 11č до 13
часова у студентској служби, приземље (Саобраћајни факултет,
Војводе Степе 305, Београд).

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид
оригинална документа, а предају попуњену пријаву на конкурс и
фотокопије (само ако су читљиве) следећих документа:

 Конкурсну пријаву (преузима се у студентској служби
факултета)

 Извод из матичне књиге рођених,
 Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 Решење о нострификацији дипломе из средње школе
 Накнаде за полагање пријемног испита 8.000,00 динара на

рачун Саобраћајног факултета број 840-1443666-83 , уз
позив на број 22-90 (образац уплатнице може се купити у
скриптарници факултета, а може се уплатит у Пошти у холу
факултета).



Предата фотокопирана документа морају бити оверена и не
враћају се.

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају фотокопије
нострификованих докумената.

Приликом предаје пријаве на конкурс кандидату ће бити дата
оверена потврда о пријави на конкурс. То је једини доказ да је
кандидат конкурисао за упис и без ње не може изаћи на полагање
пријемног испита.

Абецедна листа пријављених кандидата са постигнутим
бодовима по основу општег успеха у средњој школи и са
распоредом полагања пријемног испита (локација и време
полагања), ће бити објављена 03.09.2019.год. после 16:00 часова,
на интернет адреси http://www.sf.bg.ac.rs и улазним вратима
факултета.

Примедбе на тачност објављених података се подносе писмено
преко Архиве Централној уписној комисији факултета,
04.09.2019.год. у времену од 10:00 до 11:00 часова. Одговори на
примедбе ће бити достављене 04.09.2019.год. у времену од 12:00
до 13:00.

Сви пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике
05.09.2019.год у 9:00 часова, а пријемни испит из физике
06.09.2019.г. у 9:00 часова на Саобраћајном факултету у



Београду, према распореду објављеном уз абецедну листу
кандидата. Кандидати су дужни да на назначено место дођу
најкасније до 08:30 часова.

Решења испитних задатака из математике и физике биће
истакнута на огласним таблама као и на интернет адреси
http://www.sf.bg.ac.rs. 07.09.2019.год. после 14:00 часова.

Резултати полагања пријемног испита из математике и физике
биће објављени 09.09.2019.год. од 16:00 часова на огласној табли
факултета као и на интернет адреси http://www.sf. bg.ac.rs.

Особе са хендикепом могу полагати пријемни испит на начин
прилагођен њиховом доступном облику, a у складу са објективним
могућностима факултета. Особа са хендикепом је у обавези да
писмено образложи на који начин је потребно прилагодити
полагање пријемног испита и то образложење достави приликом
пријаве на конкурс. Овај докуменат је основа за израду распореда
полагања пријемног испита по салама, и Саобраћајни факултет
се обавезује да за ове кандидате обезбеди најприкладнију салу
за полагање.

Примедбе на тачност објављених резултата пријемног испита се
подносе писмено Централној комисији факултета преко Архиве,
11.09.2019. год. у времену од 12:00 до 13:00 часова. Одлуке у
вези поднетих примедби биће саопштене кандидатима 11.09.2019.
год. до 15:00 часова.

Јединствена ранг листа кандидата биће објављена на огласним
таблама факултета 11.09.2019. године до 20:00 часова, као и на
интернет адреси http://www.sf.bg.ac.rs.

Дисквалификовани кандидати неће бити рангирани на
јединственој ранг листи. кандидата, као и кандидати који нису
полагали пријемни испит.

Кандидат који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг
листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом треба да



поднесе писмени приговор Централној комисији факултета
13.09.2019. од 08:00 до 10:00 часова.

Приговор се подноси у Архиви. Одлуке на евентуалне поднете
приговоре биће саопштене кандидатима 13.09.2019.год. до 11:00
часова.

Учесник конкурса који није задовољан одлуком централне
комисије треба да поднесе Приговор Декану факултета, преко
Архиве, 13.09.2019. год. од 11:30 до 12:00 часова. Одлуке на
евентуалне поднете приговоре биће саопштене кандидатима
13.09.2019. год. до 12:30 часова.

Коначна ранг листа кандидата биће објављена 13.09.2019.год. до
13:00 часова.

Упис кандидата који на основу коначне ранг листе буду стекли
право да се упишу на Саобраћајни факултет обавиће се 13.
септембра 2019.г. од 13 до 14 часова у студентској служби путем
јавне прозивке по коначној ранг листи .

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална
документа:

 Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 Извод из матичне књиге рођених
 Попуњен пријавни образац шв 20 из текуће године, (на

адреси http://sv20.sf.bg.ac.rs),
 Две идентичне фотографије формата 3.5x4.5 цм,
 Индекс се купује у скриптарници факултета.
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