
 
 

У периоду од 03.10. до 06.10.2022. године уписују се: 

Студенти који конкуришу за упис ДРУГЕ, ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТЕ године студија на 
терет буџета, а који су остварили  60, 120 односно 180 бодова ЕСПБ и којима су 
сви положени испити евидентирани на налогу на Студентском порталу, као и 
сви студенти који обнављају упис ЧЕТВРТЕ године студија на терет буџета. 
Ова група студената не чека рангирање за упис на терет буџета, па се упис врши 
непосредно на шалтеру Студентске службе у времену од 11 до 13 сати. Упис се 
врши подношењем следеће документације: 

 

1) Индекс 

2) Два обрасца ШВ 20 попуњена штампаним словима ћириличног писма (обрасци се 
купују у књижари Факултета); 

3) Изјава за изборне предмете (изјаве су изложене испред књижаре Факултета); 

4) Потврда о одбрањеном семинарском раду – за студенте који уписују трећу или 
четврту годину студија; 

5) Попуњени електронски анкетни листићи (Анкета о објективности оцењивања) - 
доступни на налогу на Студентском порталу; 

6) Попуњен електронски образац ШВ-20 – доступан на налогу на Студентском 
порталу. 

 

 

 У периоду од 10.10. до 25.10.2022. године – НАКОН ПОЛАГАЊА ПОСЛЕДЊЕГ 
ИСПИТА у испитном року Октобар 2 уписују се: 

 

1) студенти који су остварили најмање 48 бодова ЕСПБ и конкуришу за упис на 
терет буџета – упис ће бити реализован након формирања ранг листе и 
утврђивања права на упис на терет буџета;  

2) студенти који обнављају годину студија; 

3) студенти који уписују наредну годину студија у категорији самофинансирајућих 
студената. 

 

 Документација потребна за упис садржи још и потврду о уплаћеној првој рати 
школарине (користите Калкулатор школарине објављен на сајту !). 

 

 
ПРЕУЗИМАЊЕ ИНДЕКСА 
 

 Студенти се о завршетку процедуре уписа године студија информишу преко свог 
налога на Студетнском порталу – увидом у информацију о уписаној години 
студија. Индекс се преузима у Студентском сервису најраније наредног радног 
дана у односу на дан када је евидентиран упис на налогу на Студентском порталу. 
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