
Упис у школску 2018/2019.год 

Упис у школску 2018/2019. годину за генерације уписане на мастер академске студије 
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) обавиће се у 
следећем  термину: 

• Генерације уписане школске 2014/2015. год. и  2015/2016. год.  20.10.2018.  у 
периоду од 11 до 12:00 часова у соби број 5. 

• Генерације уписане школске 2016/2017. год.  20.10.2018.  у периоду од 12 до 14:30 
часова у соби број 5. 

 

1. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 
(120 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2015/2016. год, и 2016/17.год. а сада 
уписују трећу  и  четврту годину,  као и студенти уписани школске 2014/15.год. 
којима је Одлуком Већа за студије при Универзитету у Београду  одобрен 
продужетак рока за завршетак студија, пријављивање испита из предмета за који су 
раније извршене предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ по 
предмету. 

(Укупна вредност бода је 2.000,00рсд) 

 
Вредност бода је 660,00 рсд. 

 
Уколико је у овим случајевима до стицања дипломе преостала одбрана мастер рада, 
односно на седници Већа за студије при Универзитету усвојена пријава теме 
мастер рада, неће се наплаћивати школарина. 

Потребно за упис: 

• индекс 
• попуњен образац за избор предмета 
• уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2018/2019. год (на 

жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 409) 
• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од  100 рсд, (на жиро рачун 

бр. 840-1835666-14, позив на број 307) 
• попуњен елекртонски ШВ-20 Образац  

                                                                                                                                                                            
Пре доласка на упис у вишу годину студија потребно је  попунити електронски ШВ 
20- Образац. Образац се попуњава путем студентског сервиса који се иначе 
користи нпр. за пријаву испита. 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.  

Линк ка туторијалу: https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4 

Студенти су обавезни да се у наведеним терминима јаве стручној служби ради уписа 
школске године, у супротном  студенту престаје статус студента на програму. 

Пре доласка на упис неопходно је да су измирене све рате школарине за претходну 
школску годину, као и да су сви положени испити уписани у индекс. 
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