ШИФРИРАЊЕ УПЛАТА
Све уплате се реализују попуњавањем Опште уплатнице или Налога за уплату и уплатом на шалтеру
поште, банке или електронским преносом средстава.
Шифра уплате је кључна информација која се уписује у поље "модел и позив на број (одобрење)". За
уплату школарине, накнаде за полагање испита и накнаде за накнадну пријаву испита користи се
шифрирање по моделу 97. У кућицу испод речи модел обавезно треба уписати број 97, а у правоугаоно
поље се уписује шифра која садржи три елемента раздвојена празним местом, а никако неким знаком
интерпункције (ове знаке не пријвата софтвер Управе за јавна плаћања).





Први елемент је двоцифрени број који представља контролне цифре. Овај број генерише
информациони систем по коме функционише платни промет у Србији, и то методом
логаритмовања остатка шифре. Број није исти за све студенте и различит је за сваку намену
уплате. То значи да сваки студент има своја 2 контролна броја и то један за уплату школарине а
други за уплату накнаде за полагање испита.
Други елемент је Јединствени Идентификациони Број Студента (ЈИБС). Дакле, сваки студент има
свој ЈИБС у виду четвороцифреног броја. Податак о томе који је Ваш ЈИБС се налази на Вашем
налогу на студентском порталу, и то одмах испод Ваше фотографије.
Трећи елемент је петоцифрени број који одређује намену уплаћеног новца. То је практично
аналитички конто на коме се евидентирају одређене уплате. Пошто се уплате разврставају према
степену студија и намени, прачтично је у оптицају шест различитих шифара, односно по две
шифре за сваки ниво студија.

Међутим, све ове информације су обрађене за сваког студента и објављене на појединачним налозима
на Студентском порталу. Потребно је приступити свом налогу на Студентскокм порталу и кликнути на
позицију ПОПУЊАВАЊЕ УПЛАТНИЦЕ у менију са леве стране. Активирањем ове команде отвара се
пдф документ који садржи две персонализоване уплатнице, тј. уплатнице попуњене на Ваше име.
Потребно је дословно преписати сваки број са одговарајуће уплатнице (Пријава испита или Уплата рате
школарине) и након тога извршити уплату (само треба уписати износ новца који студент уплаћује!).
Подсећамо још и на чињеницу да је потребно да прођу два радна дана да би уплаћени новац био
регистрован на Вашем налогу.

ШИФРИРАЊЕ УПЛАТЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА
За уплату накнаде за ОДЛАГАЊЕ ИСПИТА шифрирање уплате се не врши по моделу 97, већ тако што
се у поље позив на број упише само ОИ и број индекса конкретног студента.
Студенти који су у испитном року редовно пријавили полагање испита, али желе да УЗ САГЛАСНОСТ
НАСТАВНИКА ОДЛОЖЕ ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА, могу одложити испит према следећој процедури:
1.

Одлагање испита уз сагласност наставника плаћа се 1.200 динара.

2.

Уплатница се попуњава на тај начин да се у поље "позив на број (одобрење)" уписује шифра:
ОИ - број индекса.
На пример, студент са бројем индекса 2017/456 уписаће шифру: ОИ – 2017 / 456
У поље: сврха уплате, студент уписује: Одлагање испита из наставног предмета .......

3.

Након извршене уплате тако попуњене и шифриране уплатнице, иста се предаје на шалтеру
Студентске службе, пре одложеног термина. На основу предатих уплатница фпрмира се
списак студената кпји имају право полагања испита у одложеном термину.

4.

Уплатнице које нису шифриране према наведеном моделу не могу бити прихваћене за
одлагање испита.
Студентска служба

