
 

 

 

 

 

 

 

 

УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ 

СТУДИЈА У ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

НАСТАВНО ОДЕЉЕЊЕ У НОВИМ ПАЗАРУ 

 
Студенти су у обавези, пре подношења докумената за упис, да у апликацији Е-

СТУДЕНТ изврши бирање предмета које ће слушати/полагати у наредној школској години. 

Приликом бирања предмета обавезно је прво бирање неположених предмета (уколико их 

студент има). Након њиховог одабира, бирају се предмети из наредне године студија. Укупан 

број ЕСПБ бодова који студент бира не може прећи 90 ЕСПБ бодова. 

Одабир предмета за школску 2016/2017. годину, као и обавезно попуњавање обрасца 

ШВ-20 врши се искључиво преко веб портала, 17.10. 2016. године. 

Студент стиче право на упис на вишу годину студија, ако стекне могућност да упише 

предмете у вредности од најмање 37 ЕСПБ бодова, предвиђене студијским програмом за 

наредну годину студија, осим ако му је до краја студија остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 

Студент који није испунио обавезе из претходног става, може наставити студије тако да 

поново упише студијске обавезе које није испунио у претходној години. 

Детаљно упутство о начину бирања предмета путем веб портала биће постављено на 

сајту Факултета најкасније до 10. 10. 2016. године. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

1. ИНДЕКС 

2. ШВ-20 ОБРАЗАЦ  

2.1. Попуњен електронски у апликацији Е-СТУДЕНТ 

2.2. Попуњен штампани образац (налази се у скриптарници факултета) 

3. На основу Одлуке бр. 28/5 од 09. 03. 2016. године студенти плаћају ЕСПБ бодове и то: 

3.1. до 15 ЕСПБ бодова у целости, 

3.2      од 16 до 30 ЕСПБ бодова у две једнаке рате: 

 прва рата приликом уписа (на основу броја изабраних ЕСПБ бодова, студент 

сам израчунава износ за уплату), 

 друга рата до 20. 02. 2017. године 

            3.3.     од 31 до 60 и више ЕСПБ бодова у четири једнаке рате: 

 прва рата приликом уписа (на основу броја изабраних ЕСПБ бодова, студент 

сам израчунава износ за уплату), 

 друга рата до 10. 12. 2016. године 

 трећа рата до 20. 02. 2017. године 

 четврта рата до 17. 04. 2017. године. 

 

Уплате за школарину на жиро рачун 840-1906666-26 модел 97 позив на број (налази се у 

апликацији Е-СТУДЕНТ) 



 

 

УПИС  ТРЕЋЕ  ГОДИНЕ  – Образовање учитеља 18. 10. 2016. године 

од 10.00 - 13.00  часова 

 

УПИС  ЧЕТВРТЕ  ГОДИНЕ – Образовање учитеља  19. 10. 2016.  године 

од 10.00 - 13.00  часова 

 

ПОНОВНИ УПИС ЧЕТВРТЕ  ГОДИНЕ – Образовање учитеља 

20. 10. 2016. године  од 10.00 – 13.00   

 

ПОНОВНИ УПИС ДРУГЕ  ГОДИНЕ – Образовање учитеља 

21. 10. 2016. године  од 10.00 – 13.00   

 

 

За свако уписивање године студија ван предвиђених термина, студенти плаћају 

накнаду. 

 

___________________ 

* условни упис до формирања коначне ранг листе за стицање статуса на терет буџета 

 

 

Руководилац 

Студентске службе 

Сузана Бура 


