
РАСПОРЕД УПИСА 

 

08. јула 2015. (среда) 

08. јула 2015. године обавиће се упис на шалтерима Одсека за студентска питања у периоду од 9 

до 12 часова, по следећем распореду: 

 Српски језик и књижевност (финансирање из буџета) – шалтер број 8 

 Српска књижевност и језик  (финансирање из буџета) – шалтер број 7 

 Српска књижевност и језик са компаратистиком (финансирање из буџета) – шалтер број 6 

 Српски језик и књижевност,  Српска књижевност и језик , Српска књижевност и језик са 

компаратистиком (самофинансирање) – шалтер број 5 

 

 Кандидати су у обавези да на упис донесу:  

 индекс (студент купује у Скриптарници Факултета); 

 два пријавна листа ШВ-20 за школску 2015/2016; 

 диплома о завршеној средњој школи (оригинал и оверена фотокопија); 

 извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак o држављанству, прилаже се потврда о 

држављанству); 

 две фотографије 4, 5 x 3,5 цм; 

 доказ о уплати накнаде на име Центар за развој каријере Универзитета у Београду - 100,00 

динара (оба статуса – буџет и самофинансирање); 

 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа - 2.800,00 динара (сви статуси – буџет, 

самофинансирање); 

 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте - 40.000,00 динара. 

 

08. јула 2015. (среда) 

Филолошки факултет, у 13:30 часова објављује ранг-листу која обједињује слободна места за студијске 

програме Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 

компаратистиком (сви неуписани кандидати у првом делу уписа). У Сали 22, вршиће се упис 

кандидата, прозивањем.Упис почиње у 14:00 часова. 

 

Кандидати су у обавези да на упис донесу:  

 индекс (студент купује у Скриптарници Факултета); 

 два пријавна листа ШВ-20 за школску 2015/2016; 

 диплома о завршеној средњој школи (оригинал и оверена фотокопија); 

 извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак o држављанству, прилаже се потврда о 

држављанству); 

 две фотографије 4, 5 x 3,5 цм; 

 доказ о уплати накнаде на име Центар за развој каријере Универзитета у Београду - 100,00 

динара (оба статуса – буџет и самофинансирање); 

 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа - 2.800,00 динара (оба статуса – буџет, 

самофинансирање); 

 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте - 40.000,00 динара. 

 

 

 

 



09. јула 2015. (четвртак)  

УПИС ПРОЗИВКОМ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА 

 

Улазак кандидата у Салу хероја почиње у 08:00 часова. Распоред седења одговара  редном броју 

на ранг-листи. 

Упис кандидата за студијски програм Језик, књижевност, култура који се налазе на ранг-листи 

на местима од 1 до 750 почиње у 8:30 часова. 

 

Кандидати су у обавези да на упис донесу:  

 индекс (студент купује у Скриптарници Факултета); 

 два пријавна листа ШВ-20 за школску 2015/2016; 

 диплома о завршеној средњој школи (оригинал и оверена фотокопија); 

 извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак o држављанству, прилаже се потврда о 

држављанству); 

 две фотографије 4, 5 x 3,5 цм; 

 доказ о уплати накнаде на име Центар за развој каријере Универзитета у Београду - 100,00 

динара (оба статуса – буџет и самофинансирање); 

 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа - 2.800,00 динара (оба статуса – буџет, 

самофинансирање); 

 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте - 40.000,00 динара (доказ о 

уплати прве рате школарине за школску 2015/2016. годину самофинансирајући студент после 

прозивке и обављеног уписа предаје на шалтеру број 3 Одсека за студентска питања. 

 

10. јула 2015. (петак)  

УПИС ПРОЗИВКОМ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ, КУЛТУРА 

 

Улазак кандидата у Салу хероја почиње у 08:00 часова. Распоред седења одговара  редном броју 

на ранг-листи. 

Упис кандидата за студијски програм Језик, књижевност, култура који се налазе на ранг-листи 

на местима од 751 до 1437 почиње у 8:30 часова.  

 

МОЛИМО СВЕ КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА РАНГ-ЛИСТИ НА МЕСТИМА ОД 751 ДО 

1437 ДА ДАНА 10. ЈУЛА 2015. ПРИСУСТВУЈУ ПРОЗИВЦИ, ПОШТО ЋЕ СЕ ПРОЗИВКА 

ОДВИЈАТИ ДОК СЕ НЕ ПОПУНИ ПРЕДВИЂЕНА КВОТА. 

 

Кандидати су у обавези да на упис донесу:  

 индекс (студент купује у Скриптарници Факултета); 

 два пријавна листа ШВ-20 за школску 2015/2016; 

 диплома о завршеној средњој школи (оригинал и оверена фотокопија); 

 извод из матичне књиге рођених (ако није унет податак o држављанству, прилаже се потврда о 

држављанству); 

 две фотографије 4, 5 x 3,5 цм; 

 доказ о уплати накнаде на име Центар за развој каријере Универзитета у Београду - 100,00 



динара (оба статуса – буџет и самофинансирање); 

 доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа - 2.800,00 динара (оба статуса – буџет, 

самофинансирање); 

 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте - 40.000,00 динара (доказ о 

уплати прве рате школарине за школску 2015/2016. годину самофинансирајући студент после 

прозивке и обављеног уписа предаје на шалтеру број 3 Одсека за студентска питања. 

 

 

 

 

 

 

 

 


