
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа докумената: 

1. сведочанства за сва четири разреда претходно завршене школе - оверене фотокопије код нотара; 
2. диплому о положеном матурском односно завршном испиту - оверена фотокопија код нотара; 
3. пријавни лист - узети у скриптарници факултета; 
4. изјава кандидата о коришћењу личних података - узети у скриптарници факултета; 
5. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара; 
6. кандидати који се изјашњавају као српска национална мањина из суседних земаља треба да доставе изјаву (скинути са сајта 
факултета) и треба да доставе решење о признавању стране средњошколске исправе или потврду Министарства просвете РС да 
су започели поступак признавања докумената за потребе наставка студирања на Универзитету 
7. држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној 
средњој школи у Републици Србији треба да доставе решење о признавању стране средњошколске исправе или потврду 
Министарства просвете РС да су започели поступак признавања докумената за потребе наставка студирања на Универзитету; 
8. изјава о коришћењу буџетског статуса - важи само за кандидате који су средњу школу завршили пре школске 2019/20. 
године - ови кандидати потписују изјаву да нису раније били уписани на прву годину у буџетском статусу на истом степену 
студија (изјаву ће те добити на шалтеру приликом предаје докумената); 
 
9. Кандидати који конкуришу за места афирмативних акција прилажу и следећу документацију: 
- Лица са хендикепом - погледати на сајту Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом; 
- Изјаву - скинути са сајта 
- Решење ректора Универзитета о утврђивању права на упис применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом. 

Рок за покретање поступка утврђивања права на упис применом афирмативне мере је 1.јун 2020.године; 
Лица са хендикепом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са 
хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs  Универзитетски центар за студенте 
са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић" у улици Булевар краља 
Александра 71., Београд. 
- Припадници Ромске националне мањине: 
- Изјаву - скинути са сајта 
- Препоруку Националног савета Ромске националне мањине - скинути са сајта 
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