
Упис у школску 2016/2017.год 

Упис у школску 2016/2017. годину за студенте уписанe на докторске академске студије на 
Универзитету у Београду обавиће се у следећим терминима:  

Субота од 08.10.2016. у периоду од 10 до 14 часова у соби број 21. 

Докторске студије: БИОФИЗИКА 

Докторске студије: ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ 

Докторске студије: БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Докторске студије: БИОФОТОНИКА 

Среда од 12.10.2016. у периоду од 11 до 13 часова у соби број 21. 

Докторске студије: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ, генерације уписане шк. 2015/16 и шк.2014/15.год 

Четвртак од 13.10.2016. у периоду од 11 до 13 часова у соби број 21. 

Докторске студије: ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДНИХ НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈЕ,  генерације уписане шк.2010/11, 2011/2012,  2012/13 и 
шк.2013/14. 

1. Студенти докторских студија који су уписали студије школске 2010/2011; 
2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015.год, 2015/16 а сада уписују наредну 
годину студирања на трогодишњем програму обавезни су да се у наведеним 
терминима јаве стручној служби ради регулисања статуса у текућој школској 
години, у супротном  студенту престаје статус студента на програму. 

2. Самофинансирајући студенти пријављивање испита из предмета за који су раније 
извршене предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ по предмету. 

3. Услов за задржавање буџетског места је остварених 48 ЕСПБ у шк.2015/2016. год. 
Уколико у генерацији у којој је студијски програм добио буџетска места буде више 
студената који су остварили 48 ЕСПБ, студенти ће бити рангирани за постојећа 
буџетска места. 

Потребно за упис: 

• Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је  попунити електронски ШВ 
20- Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса. У прилогу се налази 
линк ка туторијалу у којем се може видети упутство на који начин се попуњава 
образац. Напомињемо да је попуњавање обрасца обавезно и да се не долази на 
упис пре попуњавања истог, јер без тога није могуће обавити упис. Линк ка 
туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4 



• измирене све рате школарине за претходну школску годину, као и да су сви 
положени испити уписани у индекс 

• попуњен образац за избор предмета 
• уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2016/2017. год (на 

жиро рачун 840-1835666-14, позив на број студијског програма, позиви на број 
доступни на сату на стрни студијских програма) -  самофинансирајући студенти 

• за самофинансирајуће уплата прве рате школарине за шк.2016/2017. год 
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од  100 рсд, (на жиро рачун 

бр. 840-1835666-14, позив на број 307) - плаћају сви студенти без обзира на 
статус 

• индекс 
• Образац за избор предмета  

 

Распоред рата у шк.2016/17. год 

I рата – код уписа (40.000 дин) школске године 
II рата - до 01. марта 2017. год. (40.000 дин) 
III рата - до 01. јуна 2017. год. (40.000 дин) 
IV рата – до 01. септембра 2017. год. (40.000 дин) 
 
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број студијског програма 

 

 

http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Obrazac-PP2014.doc
http://www.bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Obrazac-PP2014.doc
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