
Начин уписа у школској 2018/19.години: 

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Студијским програмом се 
прописује који су предмети обавезни за одређену годину студија.  

 

Студент који се финансира из буџета, при упису одговарајуће године студија, опредељује се за онолико предмета 
колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 
60 ЕСПБ бодова.  

Студент који се сам финансира, при упису одговарајуће године студија, опредељује се, у складу са студијским 
програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја 
студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова.  

Студент прве, друге и треће године студија који у школској 2017/18. години оствари најмање 48 ЕСПБ стиче право да у 
школској 2018/19. години настави студије на терет буџета Републике Србије и уписује најмање 60 ЕСПБ а највише 64 
ЕСПБ односно до 75 ЕСПБ за студенте четврте године студија.  
 
Студент који оствари мање од 48 ЕСПБ у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам 
финансира. 
Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ 
имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета. 
 
Студенти који су у школској 2017/18.години уписали IV годину студија у статусу студента који се финансира из буџета, 
задржава право да се финансира из буџета у школској 2018/19.години. 
Студенти који у школској 2017/18. години уписали IV годину студија у статусу самофинансирајућег студента задржавају 
статус самофинансирања у школској 2018/19. години 
 
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет.  
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.  
 
Студијским програмом може се условити опредељивање студента за одређени предмет претходно положеним испитима из 
једног или више предмета утврђених студијским програмом.  
            Продекан за наставу 

Др Весна Голубовић Ћургуз, ван.проф. 


