
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 ШК.2015/2016. – ПРВИ КОНКУРСНИ РОК 
 

УТОРАК, 14.07.2015.   од 09.00h до 15.00h 

 
- Упис кандидата који су  на коначној ранг листи остварили услов уписа на буџет 

вршиће се у термину  9,00-10,00h, 

- Упис кандидата који су  на коначној ранг листи остварили услов уписа у статусу 

самофинансирајућем  вршиће се у термину  11,00-15,00h, 

 
 

ВАЖНА НАПОМЕНА:  

 

УПОЗОРАВАЈУ СЕ КАНДИДАТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ УСЛОВ ДА СЕ УПИШУ НА 

БУЏЕТ, ДА ПОШТУЈУ САТНИЦУ ПРЕДВИЂЕНУ ЗА ЊИХОВ УПИС (9,00-10,00h.) 

УКОЛИКО СЕ НЕ ПОЈАВЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ ВРЕМЕНУ СМАТРАЋЕ СЕ ДА СУ 

ОДУСТАЛИ И НА ЊИХОВО МЕСТО УПИСАЋЕ СЕ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ СА РАНГ 

ЛИСТЕ ДО ПОПУНЕ ОДОБРЕНЕ КВОТЕ ЗА БУЏЕТСКИ СТАТУС.  

 

За упис је потребно приложити искључиво оригинал : 

1. документа – диплома и сва четири сведочанства средње школе, 

2. извод из матичне књиге рођених, 

3. уверење о држављанству – не старије од 6 месеци, 

4. комплет за упис – 635,00 динара (садржи индекс и 2 шв-20 обрасца – купити у  скриптарници 

факултета), 

5. уплатница у износу од 100,00 дин., на рачун Факултета – плаћају студенти на буџету, а уплатница 

у износу од 1.600,00 дин., на рачун Факултета - плаћају самофинансирајући (за Универзитет у 

Београду и центар за развој каријере), 

6. уплатница на име прве рате школарине (35.000, дин), на рачун Факултета                                         

840-1102666-24, позив на бр.12, 

 
УПИС СТУДЕНТА – СТРАНИХ ДРЖАВЉАЊА: 

 

* потврду из банке о уплати прве рате школарине у динарској противвредности, по средњем курсу 

НБС,  

* чланарину за Универзитет у Београду у износу од 1.600,00 динара, 

*копију пасоша,  

*извод из матичне књиге рођених,оверен од судског тумача , 

*потврду да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују,(по обављеном упису 

студенти страни држављани здравствено осигурање за школ. годину могу остварити у ул. Немањина 

30,  Републички фонд за здравствено осигурање-ИНО одељење)  

*доказ о познавању српског језика.,  

*оригинал нострификованих докумената о завршеној средњој школи.(уколико поступак 

нострификације није завршен приложити  доказ о започетој нострификацији) 


