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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

 
       Студенти који су одслушали 4. годину студија по новом студијском програму (студенти 
који немају предмете које први пут уписују), уписани од школске 2017/18. године, 
регулисање статуса за школску 2022/23. годину, врше од 07. октобра до 14. октобра 2022. 
године, на шалтеру Службе за наставу и студентска питања од 10.00 до 14.00 сати  
и прилажу: 

 образац за упис предмета  
 2 попуњена ШВ обрасца 
 износ од 800,00 динара по ЕСП боду за предмете које упишу, по посебно утврђеној  

динамици (уколико студенти користе продужени октобарски рок, могу регулисати 
статус и после полагања испита у продуженом октобарском испитном року): 
- 10.000,00 динара при упису 
*Остале рате школарине се плаћају сваког наредног месеца, до 25. у месецу, у 
износу од 10.000,00 динара, осим последње рате која је једнака преосталом износу. 
Пример: за студента који плаћа школарину у износу од 65.888,00 динара, рате би 
изгледале овако: прва рата, приликом уписа – 10.000,00 динара, друга рата, до 25. 
11. 2022. године - 10.000,00 динара; трећа рата, до 25. 12. 2022. године - 10.000,00 
динара; четврта рата, до 25. 01. 2023. године - 10.000,00 динара, пета рата, до 25. 
02. 2023. године - 10.000,00 динара, шеста рата, до 25. 03. 2023. године - 10.000,00 
динара, седма рата, до 25. 04. 2023. године – преостали износ - 5.888,00 динара. 

 уколико студент не приложи потврду да је у радном односу, дужан је да поднесе  
доказ о извршеној уплати накнаде на име обавезног осигурања студената у висини од 
56,86 динара. 

 Студенти који први пут уписују предмете са четврте године студија (нису уписали све 
предмете са четврте године студија приликом уписа школске 2021/2022.године), бодове за предмете 
које уписују поново плаћају по цени бода од 800,00 динара, а бодове за предмете које уписују први 
пут по цени бода од 1.433,33 динара (за њих НЕ ВАЖИ уплата школарине у износу од 26.000,00 
динара). 
 
НАПОМЕНА: Студенти који користе продужени октобарски испитни рок, моћи ће да 
регулишу статус најкасније до 25.10.2022. године. 
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