
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

ПОЉОПРИВРЕДНИ  ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

УПУТСТВО КАНДИДАТИМА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У 

ШКОЛСКОЈ 2022/2023. години 

КАНДИДАТИ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ НА ЈЕДАН ОД ДВА НАЧИНА (пријаве су равноправне, не сме се пријавити на 

оба начина): 

- ON-LINE пријава од 21.06.2022. у 00:00 до 24.06.2022. у 12 часова  

- На шалтеру Факултета 22.06., 23.06. и 24.06.2022. године од 10:00-14:00 часова 

I. ОN-LINE НАЧИН. (Ово је препоручени начин) 

Препорука је Факултета да се тако пријаве сви који могу јер нема доласка на Факултет што је изузетно 

важно. Потребна документација се може прилагати од сада па до краја конкурса, референти ће 

прегледати приложену документацију и на Ваш е-маил слати потврду да је Ваша пријава прихваћена или 

обавештење који документ недостаје (е-маил од студентске службе у сваком случају морате добити). Рок 

за допуну документције је 24.06.2022. у 18 часова.  

Потврда мора стићи са адресе студентске службе.  

Адреса за Оn-line пријаву је https://upis.polj.uns.ac.rs/ (у функцији од 21.06.2022. до 24.06.2022. у 12:00 

часова). 

Детаљније упутство за on-line пријављивање је на трећој страни овог обавештења. 

II. ПРЕДАЈОМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ШАЛТЕРУ ФАКУЛТЕТА.  

1. Саветујемо кандидате да изврше уплату за полагање пријемног испита, према подацима из Конкурса, 

пре доласка на Факултет, ради поједностављења и брзине пријаве.  

2. Саветујемо кандидате да са сајта Факултета преузму пријавни лист, изјаву о сагласности за обраду 

личних података и потврду о пријави за конкурс.  

3. Ако је кандидат извршио уплату за полагање пријемног испита електронски, потребно је да донесе 

доказ у папирној форми-одштампано, приликом пријаве на конкурс.  

4. Молимо кандидате да поступају по инструкцијама особа задужених за организацију предаје 

докумената. 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да поднесу на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, 

а уз пријавни лист подносе фотокопије (КОЈЕ НЕ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ) следећих докумената: 

 личне карте (у случају личних карата са чипом, молимо Вас да донесете очитану личну карту). За лица 

која немају личну карту Републике Србије ( а држављани су исте): фотокопија решења о 

држављанству или фотокопија пасоша или фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (решење о признавању страних школских 

исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак признавања, потврду 

да су предата на признавање или други доказ да су документа предата ради признавања у 

Републици Србији);  

 диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (решење о признавању страних 

школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак признавања, 

потврду да су предата на признавање или други доказ да су документа предата ради признавања у 

Републици Србији);  

 доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара на жиро рачун 

Пољопривредног  факултета број: 840-1736666-97, број модела:97, позив на број: 4622102400100;  

 попуњен пријавни лист; 

https://upis.polj.uns.ac.rs/


 потврда о пријави на конкурс (образац се налази на сајту факултета) 

 потписану изјаву о сагласности да се дати лични подаци користе и обрађују у складу са Законом о 

заштити података о личности (добиће је и потписати је на шалтеру) 

 доказ о испуњености услова за упис по афирмативним мерама  

ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА ПОСЕБНОМ ПОДРШКОМ ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, ДУЖНИ СУ 

ДА НАПИШУ ЗАХТЕВ, ПРЕДАЈУ ГА НА ПИСАРНИЦУ ФАКУЛТЕТА У ТЕРМИНИМА ПРЕМА КОНКУРСУ И СТРУЧНОМ 

УПУТСТВУ, НАЈКАСНИЈЕ ДАН ПРЕ ДОЛАСКА НА ФАКУЛТЕТ (ФОТОКПИЈУ ИСТОГ, ПРЕДАЈУ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА 

КОНКУРС) И О ТОМЕ ОБАВЕЗНО ОБАВЕШТАВАЈУ СЛУЖБЕНИКА ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС.  

 

УПУТСТВО КАНДИДАТИМА ЗА ON-LINE ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023. години 

Адреса сајта за ON-LINE пријаву је https://upis.polj.uns.ac.rs/ 

Регистрација је неопходна при првом приступу сајту. Потребно је унети е-маил адресу и шифру која ће се 

користити за приступ на овај сајт. На е-маил адресу ће стићи активациони линк на који треба кликнути како би 

потврдили регистрацију. Кликом на реч „линк“ на сајту ће се појавити порука „Хвала на потврди адресе“. 

Пријављена е-маил адреса је Ваше корисничко име при пријави на Конкурс и преко ње ће Студентска служба 

комуницирати са Вама. 

Избором опције „Пријава“ се пријављује на систем за пријем документата на конкурс. 

Опција „Пријавни лист“ пружа могућност да се унесу подаци потребни за пријаву. Неки подаци су неопходни и 

програм ће Вас вратити да попуните неопходна поља. 

Обратите пажњу на унос датума рођења, зависно од подешавања Вашег рачунара формат је дан/месец/година 

(дд/мм/гггг) или месец/дан/година (мм/дд/гггг) или неки трећи. 

У делу „Жељени профили“ потребно је да профил који је прва жеља обележите са 1 а профил који је друга жеља 

са 2 а сва остала поља треба да су празна.  

У делу „Испити“ потребно је изабрати један предмет из којег се жели полагати пријемни. Ако је прва жеља 

Ветеринарска медицина онда треба изабрати и биологију и хемију. 

Избором „Потврди“ приказују се сви унети подаци и дозвољава могућност прилагања докумената. Неопходни 

документи су црвене боје а додатни жуте. Када се приложи документ онда ставка постаје зелена. Документи 

могу бити скенирани или сликани и није потребно да буду оверени. 

Опцијом „Заврши“ се добија нови екран који захтева пристанак на обради података од Стране Факултета и тиме 

је прва фаза on-line пријаве завршена.  

Референти ће прегледати садржај пријаве и приложене документе и  

1. ако је документација комплетна послаће на Ваш е-маил (који је регистрован у апликацији а уједно је и 

Ваше корисничко име) потврду да је пријава прихваћена. 

2. ако документација није комплетна, референти шаљу на е-маил списак који документи недостају. 

Процес пријаве на конкурс се завршава потврдом са адресе студентске службе.  

Морате добити е-маил од студентске службе у сваком случају. 

Регистрација на сајт је могућа од 21.06.2022.  до 24.06.2022. у 12:00 часова. 

https://upis.polj.uns.ac.rs/

