
СТУДЕНТСКA  ЧИП  КАРТИЦА 
1. Студенти  основних  академских  студија  су  обавезни  да  поседују  студентску  чип  картицу  јер

се једино преко ње врши евиденција присуства настави и испуњености предиспитних обавеза. 

2. Студенти мастер и докторских студија нису у обавези да имају студентску чип картицу.

3. Студенти  који  су  оверили  осми  семестар  пре  школске  2017/18  године,  нису  у  обавези  да  се 
евидентирају   приликом   присуства   настави   али   могу   на   лични   захтев   да   добију   картицу 
ради коришћења других погодности које она пружа.

4. Период  важења  студентске  чип  картице.  Студентска  чип  картица  важи  две  године  (напр.  од 
01.10.2018. године до 31.10.2020. године) након чега се картица трајно деактивира.

Период  важења  лиценце,  осигурања  и  ЕОЦ  попуста.  Лиценца,  осигурање  и  ЕОЦ  попусти 
важе годину  дана   (напр.   од  01.10.2018.   године   до   01.10.2019.  године).   Накнада   за   обнову 
лиценце, осигурања  и  права  на  EOC  попусте  износи  650  дин  и  плаћа  се  сваке  године  када 
истекне  важност лиценце, осигурања и права на EOC попусте.

5. Студенти који су прва година студија уписани школске 2018/19 године накнаду за чип картицу су

уплатили приликом уписа и исте могу да преузму у кабинету 21А.

6. Обнова чип картице за студенте старијих година студија.

Студенти који поседују чип картицу на којој у доњем делу пише да важи до 31.10.2018. године, треба 
да плате накнаду у износу од 1350 дин (700 дин за штампање нове чип картице и 650 дин за обнову 
лиценце, осигурања и права на ЕОЦ попусте).

Сврха уплате: Обнова лиценце и штампање нове чип картице

Износ: 1350 дин

Жиро рачун Правног факултета број: 840-1439666-55

Позив на број: 26-ГГ-ББББ (ГГ – година уписа, ББББ – број индекса, напр. 26-13-1756)

Студенти који поседују чип картицу на којој у доњем делу пише да важи до 31.10.2019. године, треба 
да плате накнаду у износу од 650 дин (за обнову лиценце, осигурања и права на ЕОЦ попусте). 
Сврха уплате: Обнова лиценце

Износ: 650 дин

Жиро рачун Правног факултета број: 840-1439666-55

Позив на број: 26-ГГ-ББББ (ГГ – година уписа, ББББ – број индекса, напр. 26-13-1756)

7. Дупликат чип картице.

Суденти који изгубе или оштете чип картицу треба да плате накнаду у износу од 700 дин (за штампање

нове чип картице).

Сврха уплате: Дупликат чип картице

Износ: 700 дин

Жиро рачун Правног факултета број: 840-1439666-55

Позив на број: 26-ГГ-ББББ (ГГ – година уписа, ББББ – број индекса, напр. 26-13-1756)

8. Активација чип картице на Правном факултету Универзитета у Београду.

Након   уплате   за   обнову   чип   картице   и   лиценце,   копију   признанице   обавезно   сачувати или

фотокопирати и донети у кабинет 20А да би се извршила АКТИВАЦИЈА чип картице. Чип картице

које не буду активиране, НЕЋЕ се евидентирати на предавањима и НЕЋЕ бити могућа овера семестра

и полагање испита из предмета те године.

9. Активација чип картице у Студентском центру (Светозара Марковића 56, 011/3637-299)

Сви  студенти  који  желе  да  користе  Студентски  дом,  Студентску  мензу  и  Студентску

поликлинику морају да активирају своју чип картицу у Студентском центру. Прву активацију чип

картице студент плаћа 1000 дин. Сваке наредне године, активацију (продужење или обнову) чип

картице студент плаћа

300  дин,  без  обзира  да  ли  је  редован  или  самофинансирајући  студент  и  без  обзира  да  ли  је  на

факултету извадио нову чип картицу или обновио стару.
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