
ПОСТУПАК И ТЕРМИНИ УПИСА У ШК. 2021/2022. ГОДИНУ 

Студенти најпре треба да изврше БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА (предмети које студент уписује у 
шк. 2021/2022. години), попуњавањем Обрасца за упис предмета/Изјаве о начину плаћања. 

 

Студент бира најпре неположене испите I године студија, а потом неположене испите из 

виших година студија. 

Студент има право, уколико жели, да приликом бирања ИЗБОРНОГ предмета замени 

изборни предмет у односу на онај који је слушао претходне школске године. 

 

Обавезни предмети које треба студент први пут да прати у шк. 2021/2022. години, треба 

да изабере. 

Буџетски студент може уписати предмете претходних и наредних година студијског 

програма, највише до 72 ЕСПБ бода, а самофинансирајући студент може уписати 

предмете претходних и наредних година студијског програма, највише до 90 ЕСПБ 

бодова. 

 

Школарина за шк. 2021/2022. годину се плаћа сразмерно броју уписаних ЕСПБ а у складу 
са Ценовником. 

Након извршеног бирања предмета, потребно је извршити уплату школарине (за студенте 

који плаћају школарину), и тек након уплате, студент на шалтер студентске службе 

доноси: 

-ИНДЕКС 

-2 попуњена ШВ20 обрасца 

-2 попуњена Обрасца за упис предмета/Изјава о начину плаћања. 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Бирањем предмета се не сматра да је извршен упис у шк. 

2021/22. годину. НЕОПХОДНО је путем шалтера студентске службе доставити индекс 

и потребне обрасце, ради овере уписа школске године. 



 

ШКОЛАРИНА 

Накнада за држављане РС Накнада за 

стране 

држављане 
 

60 ЕСПБ 
 

1 ЕСПБ 

Основне студије 
 

66.000,00 1.100,00 1.000,00 е 

Специјалистичке 

студије 

120.000,00 2.000,00 1.500,00 е 

Мастер студије 120.000,00 2.000,00 2.000,00 е 

 

• Самофинансирајући студенти високог образовања школарину плаћају 
сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, односно сразмерно уписаном броју 
предмета. 

• Студенти високог образовања чије се школовање финансира из буџета за 
ЕСПБ бодове уписане преко 60 ЕСПБ плаћају школарину сразмерно 
уписаном броју ЕСПБ бодова. 

 
 

Студент може платити школарину на један од следећих начина: 
 

1. У једној рати, целокупан износ приликом уписа школске године; 

2. У две рате, и то: 

- прву рату: 30% целокупног износа школарине, при упису школске године, 

- другу рату: 70% (преостали део школарине), најкасније до 30.11.2021. године; 

 

Уплате се врше на жиро рачун 840-2118666-55,  са позивом на број 2- број 

индекса. 

 

ТЕРМИНИ ЗА УПИС: од 13.09. закључно са 12.10.2021. године 

 

Самофинансирајући студенти који задржавају самофинасирајући статус и не могу 

полагати више ни један испит: 13.09.-05.10.2021. године 

Буџетски студенти: 06.10.-12.10. 2021. године по ранг листи која ће бити објављена 

01.10.2020.године (Коначна ранг листа). 

 

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА У ПЕРИОДУ УПИСА: 12-14h, студенти се могу 

јавити и Студентској служби, канцеларија број 9. 
 

Након ових термина, студенти плаћају накнаду за кашњење у складу са 

Ценовником. 

 

10.09.2021. године Студентска служба 


