
Дан и датум Време Активност 

од среде  

16. јуна  

до понедељка  

21. јуна 

 

Електронско пријављивање кандидата и подношење 

докумената путем платформе prijemni.grf.bg.ac.rs. 

Кандидат се успешно пријавио само ако је путем 

електронске поште добио потврду да је његова 

пријава комплетна и исправна, у супротном се 

кандидат мора пријавити у просторијама Факултета. 

Детаљно упутство за електронско пријављивање 

доступно је на сајту Факултета и на платформи 

prijemni.grf.bg.ac.rs. 

од среде  

23. јуна  

до петка  

25. јуна 

9:00 – 15:00 

Пријављивање кандидата у просторијама Факултета за 

кандидате који се нису пријавили електронски 

(Студентска служба). Кандидати који се пријаве у 

просторијама Факултета на крају успешног поступка 

пријаве добиће Потврду о пријави коју су обавезни да 

понесу на полагање пријемног испита. 

најкасније  

до петка 

25. јуна 

18:00 

Објављивање распореда полагања пријемног испита 

по салама (огласна табла и сајт факултета). Кандидати 

су обавезни да провере тачност објављених података. 

понедељак 

28. јун 
9:00 – 12:00 

Подношење жалби на тачност објављених података 

(Студентска служба) 

понедељак 

28. јун 
14:00 

Саопштавање одлуке по жалбама на тачност 

објављених података 

уторак 

29. јун 

14:45 

15:00 – 18:00 

Прозивање кандидата (испред сала за полагање) 

Пријемни испит из математике (по салама) 

најкасније 

до четвртка 

01. јул  

18:00 
Објављивање прелиминарне ранг листе (огласна 

табла и сајт факултета) 

субота 

03. јул   
10:00 – 12:00 

Подношење примедби на ранг листу (Студентска 

служба) 

недеља 

04. јул  
11:00 – 12:00 

Уручење решења по примедби на ранг листу 

(Студентска служба) 

понедељак 

05. јул 
9:00 – 10:00 

Подношење жалби Декану на решење комисије 

(Студентска служба) 

понедељак 

05. јул 
14:00 – 15:00 

Уручење решења Декана по жалбама (Студентска 

служба) 

најкасније до 

уторка  

06. јула 

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

од среде 

07. јула  

до четвртка 

08. јула  

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 

(Студентска служба).  

Уписани кандидати не долазе на прозивку 9. jула. 



Дан и датум Време Активност 

петак 

09. јул  

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

након 

прозивке 

Прозивка кандидата  

Прво се обавља прозивка кандидата који су се 

рангирали за упис у оквиру буџетске квоте, а нису се 

уписали закључно са 8. 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. 

Упис студената (Студентска служба) 

од 

понедељка 

12. јула  

до уторка 

13. јула 

11:00 – 13:00 

Пријављивање кандидата који су положили пријемни 

испит из математике на другим техничким 

факултетима у случају да остане слободних места 

(Студентска служба) 

најкасније  

до уторка 

13. јула 

15:00 

Објављивање ранг листе кандидата који су положили 

пријемни испит из математике на другим техничким 

факултетима (огласна табла и сајт факултета) 

среда 

14. јул 
11:00 – 13:00 

Упис кандидата који су положили пријемни испит из 

математике на другим техничким факултетима према 

објављеној ранг листи (Студентска служба) 

 


