
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 пробни и главни 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 прибавља по службеној дужности 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. 

 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 документације којом се доказује квалификација за афирмативну меру. 
Копију није потребно оверавати код нотара већ само показати оригинал на увид. 

 Копију уплатнице (Класичне или одштампане ПДФ 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 

 

 

За афирмативне групе: 

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине 

Упис припадника Ромске националне мањине применом афирмативне мере - обрасци 

Програм Упис студената са инвалидитетом 

  

http://e-prijava.sf.bg.ac.rs/
http://www.sf.bg.ac.rs/download/upisdoc/IZJAVA_Ovlascenje_za_pristup_IMKR_i_saglasnost_za_koriscenje_podataka_2020%20(1).docx
http://www.sf.bg.ac.rs/download/upisdoc/Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa_2020.docx
http://www.sf.bg.ac.rs/download/upisdoc/Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa_2020.docx
http://www.sf.bg.ac.rs/download/upisdoc/Izjava_o_koriscenju_budzetskog_statusa_2020.docx
http://www.sf.bg.ac.rs/index.php/sr-rs/upis-prip-dni-r-s-n-ci-n-ln-njin
http://www.sf.bg.ac.rs/download/upisdoc/romska-nacionalna-manjina.pdf
http://www.bg.ac.rs/sr/upis/ssh-upis.php


Напомене: 

У складу са утврђеним и објављеним Планом активности он-лајн пријављивање подразумева да кандидат сва поменута 
документа скенира (резолуција од максимум 200dpi у боји) и у ПДФ формату у прилогу једним мејлом пошаље на мејл 
адресу upis2020@sf.bg.ac.rs најкасније до почетка периода пријављивања личним присуством.  
Наслов мејла мора да буде написан у формату: Пријавни број-презиме (име родитеља) име. 
Приликом Уписа непосредно после Прозивке кандидат је у обавези да приложи у папирној форми сву потребну 
документацију на финалну проверу. Уколико се утврди било какво одступање папирне форме од форме послате мејлом 
кандидату неће бити омогућен упис на Факултет и биће поднета кривична пријава недлежном тужилаштву. 
Он-лајн пријављивање није обавезно. 

Пошто Факултет својим просторним условима и организационим мерама испуњава све препоруке Уредбе о мерама за 
спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 кандидат је у обавези да носи заштитну маску приликом личног 
пријављивања. У циљу одржања физичке дистанце у затвореном простору пратиоцима кандидата ће бити препоручено 
да не улазе у просторије Факултета. Пријављивање личним присуством је препоручљиво нарочито за кандидате који су 
средњу школу завршили са описним оценама и којима ће на лицу места Комисија за пријем докумената одређивати 
бројчане средње оцене по годинама из средње школе. 


