Илустровано упутство за онлајн пријављивање кандидата
за упис на Математички факултет
I
Кликом на везу:
https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10005/VebPrijava/scripts/ePrijava/prijavljivanjeFormular *
се учитава страница (Слика 1). Потребно је попунити поља „Корисничко име (е-пошта)“ и
„Лозинка“ и кликнути на дугме „Пријавите се“.
(обавезан корак пре онлајн пријаве је регистрација кандидата – упутство за регистрацију се налази на:
https://das.matf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2022/08/IlustrovanoUputstvoRegistracijaKandidata2022.pdf)

Слика 1

* упутство је рађено на Тест серверу. На продукционом серверу неће, са леве стране писати „Тест апликација, тест
база“
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II
Након успешног ПРВОГ логовања учитаће се страница као на Слици 2.

Слика 2

Кандидат је потребно да:
1. Попуни формулар (стр. 3 – стр. 7)
2. Уплати трошкове полагања пријемног испита (стр. 8 – стр. 10 )
3. Приложи потребна документа (стр.11 – стр. 12)
Тек када кандидат одради сва три корака његова пријава ће бити
прихваћена од стране службеника Математичког факултета и кандидат
ће добити свој Идентификациони број (стр. 13).
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III
1. Попуњавање формулара:
1.1. Кликнути на линк „Формулар – Јун 2022“ (Слика 3).

Слика 3
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1.2 Учитаће се електронски формулар који је потребно попунити (Слика 4).
Пажљиво прочитати Упутство за попуњавање формулара (уоквирен црвеном бојом на
слици) и обавезно чекирати опцију „Изјава о добровољном давању података“ да би
канидат могао да кликне на дугме „Потврди“ (Слика 5).

Слика 4

Слика 5
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1.3. Пример исправно попуњеног формулара је приказан на слици (Слика 6)

Слика 6
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1.4. Након попуњавања формулара учитаће се страница са обавештењем да проверите своју
е- пошту (Слика 7).

Слика 7
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1.5. Проверите своју е-пошту и прочитајте детаљна упутства о даљим корацима (Слика 8 и Слика
9).

Ако не видите мејл у INBOX фолдеру обавезно проверите SPAM фолдер!

Слика 8

Слика 9
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2. Уплата трошкова полагања пријемног испита
2.1. Позив на број за уплату трошкова за полагање пријемног испита можете да видите и на
страници за пријављивање ако кликнете на везу „позива на број“ (Слика 10).

Слика 10

2.2. На учитаној страници (Слика 11) су приказани:

•
•

Позиви на број, ПО МОДЕЛУ 97, за пријемни
Позиви на број, ПО МОДЕЛУ 97, за упис

Слика 11
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2.3. Пример попуњене уплатнице (без износа) можете да видите кликом на колону Уплатница
(Слика 12).

Слика 12

2.4. Кандидат може да види да је уплата евидентирана на рачуну Математичког факултета
тако што на страници Пријава кандидата кликом на везу „Преглед Ваших уплата“ (Слика 13):

Слика 13
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2.5. У колони „Исправне уплате“ ће бити приказана уплата оног тренутка када буде
евидентирана на рачуну Математичког факултета. Уобичајено је да уплата буде видљива два
дана након уплате.

Слика 14
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3. Прилагање потребних докумената
3.1. Последњи корак кандидата (за успешну реализацију пријављивања) је прилагање
докумената. На страници „Пријава кандидата“ потребно је да кандидат кликне на везу
„Прилагање докумената“ (Слика 15).

Слика 15

3.2. Отвориће се pop-up прозор (Слика 16). Потребно је да кандидат припреми документа у PDF
формату. Сваки документ не сме бити већи од 5MB.

Слика 16
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3.3. Сваки кандидат прилаже збирни документ (један PDF документ који садржи сведочанства
за сва четири разреда, диплому о завршеној средњој школи и извод из матичне књиге
рођених). У случају да кандидат мора да приложи још неки документ може да то уради
бирајући одговарајући тип из падајуће листе (диплома са такмичења, припадник српске
националне мањине,…)
Успешно прилагање документа је приказано на следећој слици (Слика 17).

Слика 17

Кандидат може да избрише односно поново приложи документ ако примети да документ који
је приложио није исправан.
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3.4. Да бисте приложили фотографију потребно је да кликнете на Choose File (Слика 18). Затим на
Примени ако желите да потврдите измене или Поништи измене ако желите да остане како је било.
Фотографија се може приложити, ажурирати или обрисати док се кандидат не упише на Факултет.
Потребно је да фотографија има следеће димензије:
Скенирати фотографију у резолуцији 600 DPI у JPG или PNG формату. Препоручена
величина је 777x1036 тачака (pixels).
Оригиналне фотографије обавезно понети на упис.

Слика 18
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IV
Када пријава кандидата буде прихваћена од стране запослених на Математичком факултету
кандидат више неће бити у могућности да мења податке у формулару и/или прилаже
документа. Кандидат тада добија Идентификациони број, на основу кога ће бити распоређен
на пријемном испиту (Слика 19).
Кандидат ће бити у могућности да се логује на апликацију и прати обавештења у вези са
процедуром уписа.

Слика 19
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