
КОНКУРС ЗА УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИМАЈУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ
ИСПРАВЕ У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ
Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је
завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или
је завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким осталим условима као и
други кандидати који су конкурисали у првом уписном року, ако му се нострификује страна
школска исправа.

Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили
програм међународне матуре и који немају решење о нострификацији дипломе могу се
пријавити са потврдом Министарства да су поднели средњошколска документа на
нострификацију.

Посебно, држављани Републике Србије који су у школској 2019/20. години стекли стране
средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре могу да конкуришу у
другом уписном року за посебна (три) буџетска места одређена Одлуком Владе за држављане
Републике Србије (http://www.bg.ac.rs/files/sr/vesti/slobodna_mesta_20-21.pdf) који су стекли
страну средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Ови
кандидати такође, морају да имају решење о нострификацији дипломе или потврду
Министарства да су поднели средњошколска документа на нострификацију.

Напомена:

Пошто кандидати, који су стекли стране средњошколске исправе или су завршили програм
међународне матуре, могу да конкуришу у другом уписном року само на посебна (три) буџетска
места одређена Одлуком Владе за држављане Републике Србије, у укупном збиру бодова на
ранг листи, да би били рангирани, морају да остваре минимум 51 бод, односно, у супротном
неће бити рангирани.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ:

 Електронски попуњен и одштампан Пријавни лист (http://e-prijava.sf.bg.ac.rs).
Кандидат попуњен Пријавни лист у ПДФ формату добија на личну мејл адресу коју је унео у
апликацију. Кандидат штампа Пријавни лист у два примерка и својеручно се потписује на
предвиђено место.
Кандидат један примерак оставља код пријављивања а један примерак носи на пријемни
испит.

 Електронски попуњен и одштампан Образац ШВ-20 (http://sv20.sf.bg.ac.rs/).
Кандидат попуњен Образац ШВ-20 у ПДФ формату добија на личну мејл адресу коју је унео у
апликацију.
Кандидат штампа ШВ-20 образац и својеручно се потписује на предвиђено место.
Искуства су показала да се време процедуре код Уписа непосредно после Прозивке
вишеструко смањује уколико је кандидат унапред попунио, потписао и предао образац већ
код пријављивања.

 Копија извода из матичне књиге рођених (МКР).
Факултет има обавезу да по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених
преко овлашћеног лица на сајту Е-управе осим за стране држављане који су у обавези да
овај документ самостално доставе.
Међутим, препорука Факултета је да кандидат лично извади оригинал МКР јер се показало
да постоје одређене грешке у документу коју кандидат може благовремено да уочи и
исправи у матичној управи а који му касније неће правити проблеме приликом издавања
дипломе. Копију није потребно оверавати код нотара већ само показати оригинал на увид.

 Изјава кандидата којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити увид,
прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради
студирања; да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу
користити за потребе генерисања потребних статистичких података, достављања тражених
података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни
неовлашћеним лицима. (преузмите документ)!
Кандидат штампа Изјаву, својеручно се потписује на предвиђено место и предаје код
пријављивања.

 Изјава кандидата који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. године да нису
били уписани на прву годину у буџетском статусу на првом степену студија на било ком
државном факултету. (преузмите документ)!
Кандидат штампа Изјаву, својеручно се потписује на предвиђено место и предаје код
пријављивања.
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http://www.sf.bg.ac.rs/download/upisdoc/Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa_2020.docx


 Копије сведочанстава сва четири разреда и копију дипломе о положеном матурском
испиту претходно завршене средње школе.
Копије није потребно оверавати код нотара већ само показати оригинал на увид.

 Копију дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као
ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде из
предмета који се полаже на пријемном испиту а да су такмичења одржана организацијом
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Копију дипломе није потребно оверавати код нотара већ само показати оригинал на увид.

 Копију решења нострификације средњошколских исправа или потврде о започетом
процесу нострификације средњошколских исправа за кандидате који су стекли стране
средњошколске исправе или завршили програм међунарoдне матуре.
Копију није потребно оверавати код нотара већ само показати оригинал на увид.

 Копију уплатнице (класичне или одштампане електронске верзије) накнаде за пријаву
и полагање пријемног испита у износу од 8.000,00 динара на рачун Саобраћајног
факултетa: 840-1443666-83 са позивом на број: 22-90

ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Пријављивање кандидата и предаја докумената: 2. и 3. септембра 2020. године од 11 до 13
часова на шалтеру Студентске службе Факултета.
Полагање пријемног испита из математике је 4. септембра 2020. године у 9 часова а из физике
(ако буде жеља кандидата) 5. септембра 2020. у 9 часова, оба у сали 230 на другом спрату
(десно од главног степеништа).
Објављивање резултата: најкасније 6. септембра 2020. до 12 часова на прелиминарној ранг
листи;
Примедбе на прелиминарну ранг листу: 7. септембра 2020. од 9 до 10 часова на шалтеру
Студентске службе. Жалбе на решење Комисије подносе се Декану до 11 часова истог дана.
Декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе, односно до 8. септембра
2020. до 12 часова;
Објављивање коначне ранг листе: најкасније до 9. септембра у 12 часова;
Прозивка и упис кандидата са коначне ранг листе: 12. септембра 2020. у 10 часова у сали 230
на другом спрату (десно од главног степеништа).

ПРОЗИВКА И УПИС КАНДИДАТА СА КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ:

Кандидати су у обавези да се строго придржавају термина доласка и прозивке ради уписа
утврђених у Плану активности.

Прозивка кандидата се обавља у сали 230 на другом спрату (десно од главног степеништа) и у
салу неће бити дозвољен улазак родитељима и/или пратиоцима.

Током прозивке и уписа потребно је да кандидати имају маске и да одржавају социјалну
дистанцу од 2 метра. Места за седење су обележена у складу са препорукама у борби против
C-19.



На прозивци кандидати морају имати важећу личну карту (или пасош) и пријавни лист. Када се
прозове кандидат бира једно од свих понуђених (преосталих) места у тренутку прозивке.
Изабрано место (картон) садржи један модул, један начин финансирања (буџет или
самофинасирање) и јединствени (додељен) број индекса.

Након прозивке и одабирања места Централна комисија уписује име и презиме кандидата на
картон и упућује кандидата на упис у Студентску службу.

Уколико је кандидат спречен да лично дође на прозивку у његово име може и друго лице
обавити прозивку и упис само уз Овлашћење потписано од стране кандидата који се уписује и
овлашћеног лица. Овлашћење мора да садржи податке о овлашћеном лицу (име и презиме,
број личне карте, ЈМБГ, адресу и број мобилног телефона), сврху овлашћења и не мора бити
оверено код нотара. У том случају после завршене процедуре уписа индекс ће бити задржан у
Служби за студентске послове и кандидат мора лично преузети индекс.

Сви прозвани кандидати пре уписа морају имати:
1. Важећу личну карту или пасош;
2. Индекс који купују у Скриптарници факултета у сутерену и попуњавају на обележеним
местима у холу испред сале 128 на првом спрату;

3. Три исте фотографије димензија 3,5 х 4,5 cm;
4. Уплатницу у износу од 100,00 динара за Центар за развој каријере. Кључна улога Центра за
развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у развоју оних знања и
вештина које ће им бити од значаја при запошљавању, да помогне у стицању радног искуства
током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми студенте за успешни
прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања. Уплату извршити на рачун
840-144366-83, модел 97, позив на број 16-92 (у приземљу Факултета се налази шалтер
Поште);

5. Уплатницу у износу од 500,00 динара за Студентски стандард који обухвата средства која се
издвајају за: помоћ најугроженијим студентима преко Секције за помоћ и дотацију студената
(СПИДС), организацију сајма послова и пракси (Transport and Traffic Business Days) и сличних
пројеката, субвенционисане цене путовања на дестинацијама широм Европе (Саобраћијада,
апсолвентске и стручне екскурзије и сл.) као и штампање бесплатних примерака студентског
часописа „Таљиге”. Уплату извршити на рачун 160-932916-69 са позивом на број: број
индекса;



6. Уплатницу у износу од 600,00 динара за Осигурање студената (ДОБРОВОЉНА) која
подразумева заштиту без временског и просторног ограничења. Обухвата ризике од: пада,
удара електричне енергије, саобраћајне незгоде, тровања, опекотине и сл. У случају смрти
кориснику се исплаћује осигурана сума, а уколико дође до повреде која проузрокује трајне
последице, исплаћује се део осигуране суме у зависности од утврђеног процента
инвалидитета као и дневна накнада за сваки спречени дан похађања наставе, уколико је
узрок околност која има карактер несрећног случаја. Уплату извршити на рачун 160-932916-
69 са позивом на број: број индекса

Напомена:
Неопходно је да се кандидати у потпуности придржавају свих рокова јер се накнадне Жалбе
неће уважавати.
Уколико се кандидат (или овлашћено лице) не појави на прозивци и/или упису у термину
дефинисаном у Плану активности трајно губи своје место и право уписа.

Централна комисија
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