РОКОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА УПИС АКАДЕМСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ
У периоду од 03.10. до 12.10.2016. године уписују се:
1. Студенти који конкуришу за упис наредне године студија на терет буџета, а који су у
школској 2015/2016. години остварили најмање 48 ЕСП бодова. Право уписа на терет буџета
има 250 најбоље рангираних студената на свакој години студија и то 150 на студијском
програму Пословна економија и менаџмент и 100 на студијском програму Економија;
2. Студенти који уписују наредне године студија у категорији самофинансирајућих - који су
у току школске 2015/2016. године остварили 37 и више ЕСП бодова;
3. Студенти генерација 2009. и млађе, а који обнављају I, II, III и IV годину студија;
4. Студенти генерације 2008. који обнављају упис IV године студија.
У периоду од 24.10. до 26.10.2016. године упусују се:
1. Студенти који обнављају апсолвентски рок (генерације закључно са 2005. годином уписа);
2. Студенти који обнављају упис IV године студија, а који се школују према
предакредитационим студијским програмима (генерације 2006. и 2007.). Право на наставак
студија и обнову године студија биће накнадно дефинисано након измена Закона о високом
образовању;
Студенти који конкуришу за студентски кредит, стипендију или смештај у
Студентском дому подносе комплетну документацију у вези са наведеним
конкурсима заједно са документацијом за упис.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС - ОБНОВУ ГОДИНЕ
И ОБНОВУ АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА:
1) Два обрасца ШВ 20 попуњена штампаним словима ћириличног писма (обрасци се купују у
књижари Факултета);
2) Изјава за изборне предмете (добија се у књижари Факултета или у Студентском сервису);
3) Потврда о одбрањеном семинарском раду - уколико студент има остварене ЕСП бодове по
основу одбране семинарског рада;
4) Доказ о уплати школарине (за студенте који плаћају школарину). Уплатнице морају бити
шифриране у складу са упутствима објављеним на сајту Факултета. Неадекватно шифриране
уплатнице се не могу прихватити;
5) Попуњен анкетни листић.
ШКОЛАРИНА:
1. Студенти чије се студије финансирају из буџета, а који у школској 2016/2017. години полажу
испите из претходних година студија, плаћају школарину за те испите према броју пренетих
ЕСП бодова. Вредност једног ЕСП бода износи 1.173,33 динара.
1.a Студенти уписани на основне академске студије до шк. 2015/16. године, чије се студије
финансирају из буџета, и који у вишој години студија полажу испите из нижих година,
накнаду за пренете испите не плаћају и то закључно са школском 2017/18. годином.
2. Школарина за самофинансирајуће студенте II године студија као и динамика рата школарине,
утврђује се према броју уписаних ЕСП бодова. Вредност једног ЕСП бода износи 1.466,67
динара.

3. Школарина за првоуписане самофинансирајуће студенте III и IV године студија износи
88.000 динара. Школарина се може уплатити у 8 ратa. Прва рата у износу од 26.400,00 динара
уплаћује се приликом уписа, а преосталих седам рата, у износу од по 8.800,00 динара,
уплаћују се до 10-ог у месецу током наредних седам месеци;
4. Школарина за обнову уписа I године студија као и динамика рата школарине, утврђује се
према броју уписаних ЕСП бодова; Вредност једног ЕСП бода износи 1.173,33 динара.
5. Школарина за обнову уписа II и III године студија износи 33.000,00 динара. Школарина се
може уплатити у 6 једнаких рата. Прва рата, у износу од 5.500,00 динара уплаћује се
приликом уписа, а преосталих пет рата, у истом износу, уплаћују се до 10-ог у месецу током
наредних пет месеци;
6. Студенти који обнављају IV годину студија у категорији самофинансирајућих студената
плаћају школарину у следећим износима:
а) студент који су у школску 2016/17. годину пренели до 3 испита и завршни рад, у
износу од 15.000,00 динара (две месечне рате по 7.500,00 динара),
б) студент који су у школску 2016/17. годину пренели до 6 испита и завршни рад, у
износу од 30.000,00 динара (шест месечних рата по 5.000,00 динара);
в) студент који су у школску 2016/17. годину пренели 7 и више испита и завршни рад, у
износу од 45.000,00 динара (осам месечних рата по 5.625,00 динара).
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