
Потребна документа за упис студента ПРВЕ године школске 2015/2016. године 
 
 Студенти „на терет буџета“ 
 

1. Сведочанства средње школе - (оригинал) 
2. Диплому средње школе -  (оригинал) 
3. Извод из матичне књиге рођених - (оригинал) 
4. Две фотографије (величине 4,5х3,5 цм) 
5. Индекс (добија се на Факултету) 
6. Обрасци  ШВ-20  (добијају се на Факултету) 
7. Доказ о уплати за трошкове уписа  

- накнада за трошкове уписа  износу од 4950,00 динара врши се на рачун 
Факултета (жиро рачун : 840-1344666-69  са позивом на број: 742121-60 
 

- накнада трошкова у  исносу  од 100,00 динара на жиро рачун: 840-1835666-14 
Прималац: Универзитет у Београду – сопствени приходи 

 
 
Студенти који „плаћају школарину“ 
 

1. Сведочанства средње школе - (оригинал) 
2. Диплому средње школе -  (оригинал) 
3. Извод из матичне књиге рођених - (оригинал) 
4. Две фотографије (величине 4,5х3,5 цм) 
5. Индекс (добија се на Факултету) 
6. Обрасци  ШВ-20  (добијају се на Факултету) 
7. Доказ о уплати прве рате за школарину 

- уплата прве рате школарине у износу од 42.000,00 дин., на рачун Факултета 
бр.: 840-1344666-69  позив на број: 742121-01-09 
 

- уплата прве рате школарине за студије на ДАЉИНУ износу од 47.000,00 дин., 
на рачун Факултета  бр. : 840-1344666-69  позив на број: 742121-01-09 

 
- накнада трошкова у  исносу  од 100,00 дин.,   на рачун: 840-1835666-14 

Прималац: Универзитет у Београду – сопствени приходи 
 
Напомена: Припадници српске националне мањине из суседних земаља потребно је да 
доставе приликом уписа нострификована школска документа. 
 
СТРАНИ СТУДЕНТИ 
 

1. Сведочанства средње школе - (оригинал) 
2. Сведочанства средње школе - (превод оригинал) 
3. Диплому средње школе -  (оригинал) 
4. Диплому средње школе -  (превод оригинал) 
5. Решење Министартва просвете Републике Србије о нострификацији  
6. Извод из матичне књиге рођених - (оригинал) 
7. Две фотографије (величине 4,5х3,5 цм) 
8. Индекс (добија се на Факултету) 
9. Обрасци  ШВ-20  (добијају се на Факултету) 
10. Доказ да је здравствено осигуран за школску годину 2015/2016, (уплата је у ПИО фонд ) 
11. Доказ да влада српским језиком  
12. Доказ о уплати прве рате за школарину 

- уплата прве рате школарине у износу од 1.000,00евра у  динарској против 
вредности  на дан уписа по средњем курсу Народне банке Србије на рачун 
Факултета  бр. : 840-1344666-69  позив на број: 742121-01-09) 
 

- накнада трошкова у  исносу  од 100,00 дин., на рачун: 840-1835666-14 
Прималац: Универзитет у Београду – сопствени приходи 


