
УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВИЋЕ СЕ 
ДАНА 11. 07. 2015. ГОДИНЕ (СУБОТА)  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ: 

 
 
1.  Студијски програм Логопедија од 9 до 13 часова кабинет бр. 13 - I спрат 
2. Студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју од 9 до 13 часова кабинет бр. 15 – I спрат 
3. Студијски програм Дефектологија прозивање кандидата са коначне ранг листе у 
14 часова Велика сала Факултета, упис прозваних кандидата од 15 до 18 часова  - II 
спрат 
  
Кандидати на упис доносе: 

• оригинал диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
• оригинал извод из матичне књиге рођених, 
• два обрасца ШВ-20 (преузети са сајта Факултета), 
• индекс (купује се на Факултету), 
• две фотографије формата 4.5x3.5cm, 
• доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте: 
− за држављане Републике Србије школарина износи 78.000,00 динара: 
− прва рата при упису  у износу од 39.000,00 динара и  друга рата у истом износу  до 

20. јануара 2016. год.  
− за стране држављане 1.500,00 евра (у динарској противвредности на дан уплате, 
прва рата при упису у износу од 750 евра у динарској противредности на дан 
уплате и друга рата у истом износу до 20. јануара 2016.године. 

− Уплата школарине врши се на жиро рачун Факултета 840-1787666-66, позив на 
број 375201516 

• доказ о уплати накнаде за трошкове уписа у износу од 3.000,00 динара на жиро 
рачун Факултета 840-1787666-66, позив на број 375201516 

• доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере, Универзитета у Београду у 
износу од 100,00 динара  (плаћају буџетски и самофинансирајући студенти на жиро 
рачун Факултета 840-1787666-66, позив на број 375201516 

 
Кандидати са коначне ранг листе морају се строго придржавати распореда уписа. 
Уколико се кандидат не упише у предвиђеном року, сматраће се да је одустао, и на 
његово место биће уписан следећи кандидат са ранг листе. 
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном 
року, Факултет ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на 
коначној ранг листи. Број евентуално упражњених места, за сваки студијски програм, 
биће истакнут на сајту Факултета и упис кандидата према редоследу на коначној ранг 
листи извршиће се у понедељак 13. јула, у 10 часова. 


