
Календар првог (јунског) конкурсног рока школске 2018/19. године 

   

20-22. јун 9:00 – 15:00 Пријављивање кандидата (Студ. служба) 

22. јун  18:00 Објављивање распореда полагања пријемног испита по 
салама (огласна табла и сајт) 

25. јун  9:00 – 12:00 Подношење жалби на тачност објављених података 
(Студ. служба) 

25. јун 14:00 Доношење решења по жалбама  

26. јун 8:45 Прозивање кандидата (испред сала за полагање) 

 9:00 – 12:00 Пријемни испит из математике (по салама) 

27. јун 18:00 Објављивање прелиминарне ранг листе (огласна табла 
и сајт) 

28. јун  9:00 – 15:00 Подношење примедби на ранг листу (Студ. служба) 

29. јун 12:00 – 15:00 Доношење решења по приговорима  

30. јун 9:00 – 12:00 Подношење жалби Декану на решење комисије  (Студ. 
служба) 

1. јул 14:00 – 15:00 Декан доноси решења по жалбама 

2. јул 9:00 Објављивање коначне ранг листе (огласна табла и сајт) 

3-4. јул  9:00 – 15:00 Упис кандидата који су се рангирали у оквиру буџетске 
квоте и кандидата који су се рангирали у оквиру квоте 
за самофинансирање а имају укупно мање од 51 бод  
(Студ. служба) 

5. јул  10:00 Прозивка кандидата  

Прво се обавља прозивка кандидата који су се 
рангирали за упис у оквиру буџетске квоте, а нису се 
уписали закључно са 5. јулом. Затим се прозивају 
редом кандидати са ранг листе док се не попуне сва 
буџетска места.  

Прозивка кандидата са ранг листе наставља се редом и 
попуњавају се одобрена самофинансирајућа места.  

Прозивка се обавља посебно за сваки студијски 
програм.  

Уколико се кандидат не појави на прозивци, сматра се 
да је одустао од уписа. 

 након прозивке Упис студената (Студ. служба) 

6. јул 10:00 – 14:00 Пријављивање кандидата који су положили пријемни 
испит из математике на другим техничким факултетима 
у случају да остане слободних места (Студ. служба) 



6. јул 15:00 Објављивање ранг листе кандидата који су положили 
пријемни испит из математике на другим техничким 
факултетима 

9. јул 10:00 – 14:00 Упис кандидата који су положили пријемни испит из 
математике на другим техничким факултетима према 
објављеној ранг листи (Студ. служба) 

 


