
Упис у школску 2021/2022.год 

Упис у школску 2021/2022. годину за студенте уписане на мастер академске студије 

Европска политика и управљање кризама (60 ЕСПБ) обавиће се у следећем термину: 

 Генерација уписана школске 2019/20. године и 2020/21. године 

од 26. до 30. новембра 2021.године од 12 до 15 часова, канцеларија број 5 

1. Студенти мастер студија: Европска политика и управљање кризама (60 ЕСПБ) , који 

су уписали студије школске 2020/2021. год, а сада уписују другу годину студирања на 

једногодишњем  програму, пријављивање испита из предмета за који су раније извршене 

предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ по предмету. 

 

      Вредност бода која се плаћа при упису  је 660,00 дин. (33% од укупне вредности еспб 

бода 2.000,00рсд) 

 

Уколико је у овим случајевима до стицања дипломе преостала одбрана мастер рада , 

односно на Већу за студије при Универзитету  усвојен предлог пријаве теме мастер рада, 

неће се наплаћивати школарина. 

Потребно за упис: 

 индекс  

 попуњен образац за избор предмета (унети преостале обавезе које се преносе у 

шк.21/22. годину) 

 уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2021/2022. год (на 

жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 417) 

 попуњени електронски ШВ – 20 Образац (поље „Промена података“ на 

студентском налогу) 

 уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00 рсд на жиро рачун 

бр. 840-1835666-14, позив на број 307 

 

2. Студенти мастер студија: : Европска политика и управљање кризама (60 ЕСПБ) 

, који су уписали студије школске 2019/2020. год, а сада уписују продужену годину 

студирања на једногодишњем  програму на основу Одлуке Већа за студије при 

Универзитету. 

Потребно за упис: 

 индекс  



 попуњен образац за избор предмета (унети преостале обавезе које се преносе у 

шк.21/22. годину) 

 попуњени електронски ШВ – 20 Образац (поље „Промена података“ на 

студентском налогу) 

 уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100,00рсд на жиро рачун 

бр. 840-1835666-14, позив на број 307 

 

Напомена: 

Пре доласка на упис неопходно је да су измирене све рате школарине за претходну 

школску години. На уплатници је битно назначити школску годину на коју се уплата 

школарине односи. 

Сви положени испити неопходно је да буду уписани у индекс до завршетка програма. 

Студенти су обавезни да се у наведеном термину јаве стручној служби ради уписа 

школске године, у супротном  студенту престаје статус студента на програму 

 


