
 

Детаљан план активности на Саобраћајном факултету поводом уписа у школску 

2018/19. годину 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА 

Дан Датум Време Опис активности 

Среда 20.06.2018. 
9:00–

15:00 

Пријем докумената Четвртак 21.06.2018. 
9:00–

15:00 

Петак 22.06.2018. 
9:00–

15:00 

ПОЛАГАЊЕ ПРОБНОГ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМAТИКЕ 

Дан Датум Време Напомена 

Петак 22.06.2018. 16:00 Полагање пробног пријемног је бесплатно. 

Субота 23.06.2018. 12:00 
Објављивање азбучне листе кандидата са резултатима 

пробног пријемног испита 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ФОРМИРАНЕ ПО АЗБУЧНОМ РЕДУ СА 

БОДОВИМА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Дан Датум Време Опис активности 

Субота 23.06.2018. 12:00 

Објављивање листе са бројем бодова на основу успеха у 

средњој школи; 

Објављивање распореда полагања пријемних испита по 

салама 

Субота 23.06.2018. 
13:00–

14:00 

Подношење приговора Декану на број бодова утврђен на 

основу успеха у средњој школи 

Субота 23.06.2018. 15:00 Саопштавање одлуке Декана у вези приговора 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

Дан Датум Време Опис активности 

Понедељак 25.06.2018. 15:00 Полагање пријемног испита из математике 

Уторак 26.06.2018. 09:30 Полагање пријемног испита из физике 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ И КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

Дан Датум Време Опис активности 

Уторак 26.06.2018. 13:00 Објављивање прелиминарне ранг листе 

Уторак 26.06.2018. 
13:00–

16:00 Подношење приговора Централној комисији за упис на број 

бодова са прелиминарне ранг листе 
Среда 27.06.2018. 

09:00–

13:00 

Среда 27.06.2018. 13:00 
Саопштавање одлуке Централне комисије за упис у вези 

приговора 

Среда 27.06.2018. 
13:00–

16:00 

Подношење жалби на решење Централне комисије за упис 

Декану факултета 

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

11000 Београд, Војводе Степе 305, www.sf.bg.ac.rs 

Упис 2018/2019. г. – све информације преко телефона 011/30 91 250 

 



Четвртак 28.06.2018. 12:00 
Саопштење одлуке Декана по жалби на решење Централне 

комисије за упис 

Петак 29.06.2018. 12:00 

Објављивање коначне ранг листе 

 

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

Дан Датум Време Опис активности 

Понедељак 02.07.2018. у 9:00 
Прозивка и упис кандидата са коначне ранг листе који су 

испунили услов за упис студија  

Напомена: НЕОПХОДНО ЈЕ да сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи 

и имају 51 и више бодова, присуствују прозивци у понедељак, 02.07.2018. у 9 часова у 

амфитеатру 125 на првом спрату факултета, јер на основу прозивке по редоследу са 

коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски програм - 

Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.  

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА 

Дан Датум Време Опис активности 

Понедељак 02.07.2018. 
у 

14:00 

Прозивка и упис кандидата који су испунили услов за упис у 

категорију самофинансирајућих студената 

Напомена: Сви кандидати који се налазе на коначној ранг листи – од последњег 

уписаног на терет буџета – до последњег на ранг листи који имају 30 и више бодова 

да би стекли право на упис НЕОПХОДНО је да буду у амфитеатру Саобраћајног 

факултета (125) у понедељак, 02.07.2018. године у 14 часова јер на основу прозивке по 

редоследу са коначне ранг листе стичу право уписа изабраног модула на студијски 

програм - Саобраћај у оквиру квота предвиђених конкурсом.  

Уколико преостане места након уписа самофинансирајућих студената од уторка, 

03.07.2018. године, кандидати који су полагали пријемни испит на неком сродном 

факултету и имају 30 и више бодова, могу се уписати до 06.07.2018. године у времену 

од 11 до 13 часова.  

ВАЖНО УПОЗОРЕЊЕ: 

Кандидат који је био на коначној ранг листи, а није присуствовао прозивкама у 

заказаном термину или кандидат који је био на ранг листи примљених кандидата, а 

није се уписао у предвиђеним роковима из овог плана активности, дефинитивно губи 

право на упис.  

  

Све информације везане за упис: 

 телефон:(011) 30 91 250 

 e-mail:  upis@sf.bg.ac.rs 

 http://www.sf.bg.ac.rs 
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