
Пријављивање кандидата 

Поштовани кандидати за упис на Пољопривредни факултет, поступак за пријаву на конкурс и упис се 

састоји из неколико фаза:  

1. Пријава на конкурс за упис на Факултет је  ОНЛАЈН (упутство је испод).  

У изузетним случајевима пријава може бити и на шалтеру Студентске службе (Пријавни лист се 

попуњава на шалтеру Студентске службе и добија се Потврда пријаве). 

2. Пријемни испит (након прихваћене пријаве на конкурс, распоред полагања ће бити објављен на 

сајту Факултета, огласној табли и послат е-маилом кандидатима). 

3. Упис на Факултет (након објављивања ранг листе, на шалтер се доносе оригинална документа и 

попуњени обрасци). 

Комуникација са кандидатима је са адресе upis@polj.edu.rs 

1. Пријава на Конкурс за упис на Пољопривредни факултет 

Неопходно је коришћење обавезне ОНЛАЈН пријаве на конкурс преко ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ. За пријаву на 

конкурс није потребно долазити на Факултет, све се може обавити ОНЛАЈН. Потребно је скенирати 

или сликати документа која треба приложити приликом пријаве (формат .pdf).  

Упутство за попуњавање онлајн веб пријаве 

Попуњавање онлајн веб пријаве биће могуће од 22. јуна у 7,00 часова до 25. јуна до 12,00 часова. 

Уласком на линк https://upis.polj.uns.ac.rs кандидат приступа онлајн веб пријави. 

Први корак је регистрација кандидата. Кандидат се региструје кликом на поље „Регистрација“ а затим 

уносом своје е-мејл адресе и произвољне лозинке. Лозинка мора да садржи бар шест (6) карактера, од 

тога бар једно велико слово, мало слово, број и специјални карактер (тачка, зарез, црта, заграда...).  

 

На дату е-мејл адресу ће бити послат линк на који треба кликнути како би се доказало власништво е-мејл 

адресе и активирала регистрација. Уколико кандидат не види е-мејл за потврду налога, треба да провери 

да ли је е-мејл премештен у фолдер за нежељену пошту (спам пошту). 

Након успешне регистрације, бира се опција „Пријава“ где се уносе е-мејл адреса и шифра.  

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


 

У менију се појављује опција „Пријавни лист“ коју треба изабрати а формулар попунити. 

Кандидати држављани Републике Србије обавезно уносе ЈМБГ. Кандидати страни држављани уносе број 

пасоша. 

У рубрици ”Школа” наведене су све школе у Републици Србији које се налазе у званичном шифарнику 

школа. Уколико кандидат не проналази школу коју је завршио у шифарнику, бира се шифра 000 (нуле) 

која се налази на дну падајућег менија. 

Просеци из средње школе се уносе са две децимале (нпр. 5,00). Уколико је кандидат завршио школу ван 

Републике Србије и нема израчунат просек по годинама, у рубрике Просеци из средње школе сам 

израчунава просек и уписује. 

Након одабира студијског програма за који се кандидат пријављује појавиће се испити које кандидат 

полаже на пријемном испиту. Смер Ветеринарска медицина не може бити друга жеља јер је пријемни 

испит другачији. Ако је прва жеља Ветеринарска медицина, друга жеља може бити било који смер. За 

остале смерове нема ограничења. 



 



Када се попуни образац бира се опција на дну стране „Потврди“ када се контролише исправност унетих 

критичних података. 

Ако су подаци коректно унети, отвара се нова страница „Детаљи“ где кандидат треба још једном да 

провери да ли су подаци исправни. 

 



Ако се уочи грешка потребно извршити поправку бирањем опције „Измена“.  

Још је потребно приложити неопходну документацију. Црвена поља су места за обавезну документацију 

а жута поља су места за достављање додатне документације ако их има. Када се постави документ и 

систем га прихвати рубрика се боји у зелено.  

 



Када су сви унети подаци исправни и приложени су сви документи, бира се опција „Завршити“ где се 

добија упозорење да се потврдом ове опције подаци више не могу мењати. 

 

Избором „Сагласан/на сам“ завршава се унос података, добија се екран на којем пише ИЗУЗЕТНО 

ВАЖАН ПОДАТАК „Кандидат ИД“ који требало запамтити или сликати. 

 



Са адресе upis@polj.edu.rs на е-мејл се добија потврда у којој пише  

„Ваша пријава је успешно прослеђена уписној комисији.“ 

Када студентска служба провери унете податке, добија се е-мејл следећег садржаја 

Поштовани, 

 

Ваша пријава у првом конкурсном року за упис на прву годину основних академских студија 

школске 2021/2022. године је прихваћена. 

У прилогу се налази потврда, као и упутство са правилима понашања на пријемном испиту. 

Потврду је неопходно одштампати и понети са собом на пријемни испит. 

 

Желимо Вам много успеха! 

а у атачменту је потврда сличног садржаја као испод. 

 

2. Пријемни испит 

Пријемни испит ће се одржати по распореду објављеном на сајту и огласној табли Факултета. Моле се 

кандидати да поштују све процедуре и мере које се од њих буду тражиле. Потребно је да се донесе 

потврда о пријави на конкурс, одштампана или на телефону. 



Комисија за пријем кандидата ће у најкраћем року прегледати радове и објавити прелиминарну ранг 

листу најкасније 02.07.2021. године. Коначна ранг листа ће бити објављена најкасније 06.07.2021. године. 

Детаљи процедуре су дефинисани у објављеном конкурсу. 

3.  Упис 

Упис ће бити организован од 07..07.2021. године по распореду који је објављен у објављеном конкурсу, 

кандидати доносе оригиналну документацију, попуњене ШВ20 обрасце, доказе о уплати итд. Детаље 

прочитати у Конкурсу за упис студената објављеног на сајту Факултета. 

 

За све недоумице и питања пишите на адресу upis@polj.edu.rs или назовите студентску службу. 

mailto:upis@polj.edu.rs

