
УСЛОВИ УПИСА НА II, III И IV ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

у школској 2022/23. години 

 

Упис у статусу студента који се финансирају из буџета Републике 

На терет буџета се у наредну годину студија може се уписати студент који то право оствари на 

основу ранг-листе студената за упис у II, III или IV годину студија. 

За упис у школску  2022/23. годину, рангирају се генерације студената уписаних у прву годину 

студија и то: 

- за упис на другу годину студија, генерација студената уписаних 2021/22. године; 

- за упис на трећу годину студија, генерација студената уписаних 2020/21. године; 

- за упис на четврту годину студија, генерација студената уписаних 2019/20. године. 

Основ за рангирање је:   

- 48 ЕСПБ бодова остварених у школској 2021/22. години од првог испитног рока (јануарски 

рок) закључно са продуженим шестим испитним роком („октобар II“),  

- просечна оцена у току студија и дужина студирања. 

На четврту, продужену годину студија, уписују се студенти који су у школској 2021/22. години 

били уписани на терет буџета, а уписани су у прву годину студија школске 2018/19. године.  

На основу Закона о високом образовању, као и на осноу члана 67, став 2 Статута Факултета, 

„Студент са инвалидитетом и студенти који су уписани по афирмативним мерама, који у текућој 

школској години остваре 36 ЕСПБ имају право са се у наредној школској години финансирају 

из буџета“. Ови студенти се не рангирају.   

Упис у статусу студента који се сами финансирају  (самофинансирајући студент) 

У статусу самофинансирајућег студента, уписују се кандидати који су остварили следеће бодове: 

- за упис на другу годину студија од 37 до 47 ЕСПБ бодова остварених у првој години 

студија; 

- за упис на трећу годину студија најмање 74 ЕСПБ бода укупно остварена у току студија;  

- за упис на четврту годину студија најмање 111 ЕСПБ бодова укупно остварених у току 

студија.  

Студенти који нису остварили ове услове уписују се у поновљену годину студија. 

Самофинансирајући студенти се опредељују за број бодова које уписују у наредној години 

студија и то може бити од 37 до максимално 90 ЕСПБ бодова. Упис бодова изнад горње границе 

није могућ. 

Школарина за самофинансирајуће студенте се прерачунава на основу изабраног броја бодова и 

износи за прво слушање предмета 1.400,00 динара по боду, односно 1.120,00 динара за поновно 

слушање по боду за генерације уписане од школске 2016/17. године. 

Генерације уписане пре школске 2016/17. год. плаћају одслушане предмете 1.040,00 динара по боду. 



Важно: 

- Студенти уписани у прву годину основних академских студија у школској 2021/22. години, 

уколико не остваре најмање 37 ЕСПБ, немају услов за упис наредне године студија, обнављају 

прву годину студија и прелазе на студије по новоакредитованим студијским програмима, што 

подразумева признавање испита по уписаној акредитацији и одређивање испита који се слушају 

у првој години студија по новој акредитацији; 

- Студенти којима је прошло 12 школских година од уписа у прву годину студија (уписани први 

пут  2010/11. школске године ) престаје статус студента у овој школској години; 

- Студенти уписани школске 2014/15. године подносе захтев за продужетак студија у дужини од 

три школске године почев од школске 2022/23. године; 

- Студентима који су изгубили статус студента а потом се поново уписали (уписани 2006/07, 

2007/08 и 2008/09. године, реуписани 2015/16, 2016/17 и 2017/18. године) имали су могућност 

студирања 3 школске године. Овим студентима је престао статус студента, уколико нису имали 

статус мировања у току студија. 

 


