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Београд 11040, Јове Илића 165, Србија 

Телефон: (+ 381 11) 309-29-99;  
Факс: (+ 381 11) 2491-501 

Е-пошта: fpn@fpn.bg.ac.rs;  Презентација: www.fpn.bg.ac.rs 

 

 

У П И С 
ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
школска 2015/2016. 

 
ПОЛИТИКОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ 

Студијски програм: Основне академске студије политикологије 
 

I 
Студенти који се финансирају из буџета 

а) Кандидати примљени у категорији студената који се финансирају из буџета уписују се у 
среду, 08. 07. 2015. од 13 до 15 часова у слушаоници 1. 
 

б) За упис треба поднети: 
- два обрасца ШВ-20 (купују се у скриптарници), 
- индекс (купује се у скриптарници), 
- две исте фотографије (3,5 х 4,5), једну залепити на образац ШВ-20, 

 а другу у индекс, 
-  фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
- оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета:  
- 840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080 

сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и 
саветовање студената, 

- оригинал признаницу о уплати 4.000,00 динара на жиро-рачун факултета: 
840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080 
сврха уплате: административни трошкови првог уписа на студијски програм 
(урачунато осигурање за школску 2015/16.) 

 

II 
Самофинансирајући студенти 

а) Кандидати примљени у категорији самофинансирајућих студената уписују се у петак, 
10.07.2015. од 9 до 13 часова у слушаоници 1. 

 
б) За упис треба поднети: 

- два обрасца ШВ-20 (купују се у скриптарници), 
- индекс (купује се у скриптарници), 
- две исте фотографије (3,5 х 4,5), једну залепити на образац ШВ-20, 

 а другу у индекс, 
- фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
- оригинал признаницу о уплати 22.875,00 динара (прва рата) на жиро рачун 

Факултета: 840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080. 
сврха уплате: упис прве године студија. 

- оригинал признаницу о уплати 100,00 динара на жиро-рачун Факултета:  
840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080. 
сврха уплате: финансирање Универзитетског центра за развој каријере и 
саветовање студената, 

- оригинал признаницу о уплати 4.000,00 динара на жиро-рачун факултета: 
840-1838666-35; модел 97, позив на број: 52080 
сврха уплате: административни трошкови првог уписа на студијски програм 
(урачунато осигурање за школску 2015/16.) 

 
Београд, 07.07.2015.      

Служба за наставу и студентска питања 


