
УПИС ЈЕСЕЊЕГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ  
-  СТУДЕНТИ УПИСАНИ 2013. ГОДИНЕ -  

 
 

На основу члана 72. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, 
студенту који је уписао прву годину студија школске 2013/14. године, а није положио 
све предмете предвиђене наставним планом основних академских студија до краја 
школске 2020/2021. године, продужава се, на лични захтев, рок за завршетак 
студија до истека рока у троструком броју школских година потребних за 
реализацију уписаног студијског програма.  

 
      Молбe за продужење студија подносе се приликом уписа.  

 
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 да обележи предмете које ће слушати у школској 
2021/2022. години. У складу са Статутом и Правилником о испитима на 
основним академским студијама пријава испита могућа је само из предмета који 
су уписани за школску 2021/2022. годину. 
 
Студент је у обавези да упише најмање 37 ЕСПБ, осим ако му је до завршетка 
студија остало мање од 37 ЕСПБ. Студент може да упише највише 72 ЕСПБ. 
Студент који уписује најмање два обавезна предмета са четврте године студија 
може да упише максимално 90 ЕСПБ. 

 
Школарина се плаћа у целости или у четири једнаке месечне рате: прва рата при 
упису; друга рата – до 20.12. 2021; трећа рата – до 20.02.2022; четврта рата – до 
20.04.2022. Студент уплаћује и износ од 100,00 динара за потребе Каријер 
центра. Све уплате се врше на текући 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, 
електронског одабира - чекирања предмета и уплате школарине 
студент неће моћи да упише школску 2021/2022. годину. 
 

      За упис школске 2021/2022. године, студенти подносе:  
 

- молбу за продужење студија  
- индекс 
- два потписана примерка уговора о студирању 
 
Б Е О Г Р А Д 
5. октобар 2021. године                                                                                      ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ФАКУЛТЕТА 
 


