
УПИС  ЈЕСЕЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ 
САМО ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ СВЕ ИСПИТЕ ИЗ 

УПИСАНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА  
У ЈУНСКОМ И СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ  

 
ПРЕДАЈА ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС ВРШИ СЕ од 25. до 30.09.2019. године  

на шалтеру број III  од 8.00 – 11.00 часова 
 

Студенти прве године студија који су уписали Факултет школске  2018/2019. године и  
положили све испите са прве године студија могу да се упишу у нову школску годину у 
статусу студента који се финансира из буџета.  

 
Студенти друге године студија који су уписали Факултет 2017/2018. године и  положили 
све испите са друге године студија могу да се упишу у нову школску годину у статусу 
студента који се финансира из буџета.  

 
Студенти треће године студија који су уписали Факултет 2016/2017. године и  положили 
све испите са треће године студија могу да се упишу у нову школску годину у статусу 
студента који се финансира из буџета. 
  
Студент сам, преко  свог е - налога уноси предмете које ће слушати у школској 
2019/2020.години. 

  
У складу са Одлуком Сената Универзитета у Београду број: 186/15 од 13. 
априла 2016. године студенти су обавезни да на свом профилу (е-налогу) 
попуне електронски ШВ образац. Након потврде унетих података у ШВ 
образац студент ће моћи преко свог е-налога да пријави предмете које ће 
слушати у школској 2019/2020. години 
 
Приликом уписа школске године студент је дужан да изврши уплату од 100,00 
динара за  потребе Каријер центра. Уплата се врши на жиро рачун Факултета 
број: 840-1439666-55, у поље број модела уписује се број 97, у поље позив на 
број уписује се контролни број који се налази на профилу (е-налогу) студента.  
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: без попуњеног електронског ШВ обрасца и 
електронског одабира - чекирања предмета студент неће моћи 
да упише школску 2019/2020. годину. 
 
За упис школске 2019/2020. године студенти подносе следећа документа: 
 

- индекс 
- два потписана примерка Уговора о студирању   
-     уплатница на износ од 100,0 динара  
 
БЕОГРАД 
20. септембар   2019. године                                                                          ИЗ   СЕКРЕТАРИЈАТА ФАКУЛТЕТА 



 
 
 
 


