
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
  УПИС ЈЕСЕЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ  2021/2022. ГОДИНЕ   

 -  ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА  - 
 

Упис студената који су у школској 2020/2021. години остварили најмање 48 ЕСПБ бодова и 
испунили остале прописане услове, врши се према ранг листама које се налазе у прилогу, а 
сачињене су према постигнутом успеху у претходном школовању. 
 

Студенти који су остварили најмање 48 ЕСПБ бодова и испунили остале прописане услове,  
без обзира на статус који су имали у школској 2020/2021. години („на терет буџета“ или 
„самофинансирање“)  рангирани су у оквиру броја студената који се уписују на исту годину студија 
(другу, трећу и четврту). 
  

Право да буду рангирани и критеријуми за рангирање студената за упис у статус „на терет 
буџета“ прописани су одредбама члана 103. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), чланом 29а Правилника о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 208/2019 и 212/2019) и чланом 16. 
Правилника о упису студената на студијске програме Правног факултета Универзитета у Београду. 
Рангирање се врши на основу укупног броја остварених ЕСПБ бодова (најмање 48), укупног броја 
година студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма. 
 
 
ПРОДУЖЕНА ГОДИНА - БУЏЕТ: студент који је у школској 2020/2021. години уписао последњу 
годину студија у статусу студента који се финансира из буџета задржава право да се 
финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија. 
 
НАПОМЕНА: студенти који се финансирају из буџета у обавези су да упишу 60 ЕСПБ бодова. 
Максималан број бодова који могу да упишу је 72 ЕСПБ. Студент који уписује најмање два 
обавезна предмета са четрврте године студија може да упише максимално 90 ЕСПБ.   
 

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 (или 
само ажурирају и потврде већ попуњен образац). Након потврде унетих података у ШВ образац 
студент ће моћи преко свог е-налога да пријави предмете које ће слушати у школској 2021/2022. 
години. 

 
Приликом уписа школске године студент је дужан да изврши уплату од 100,00 динара за  

потребе Каријер центра Универзитета у Београду. 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 2021/2022. годину. 
 
За упис школске 2021/2022. године студенти подносе: 
  -  индекс 
  -  два потписана примерка уговора 

 
 

Б Е О Г Р А Д 
5. октобар 2021. године                                                                       ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ФАКУЛТЕТА 
 

 
 


