
Упис у школску 2019/2020.год 

Упис у школску 2019/2020. годину за генерације уписане на мастер академске студије 
Религија у друштву, култури и европским интеграцијама (120 ЕСПБ) обавиће се у 
следећем  термину: 

1. Генерацијa уписане школске 2018/2019. год.. 

      од 18. до 21. новембра 2019.год. у периоду од 10:00 до 15:00 часова у соби број 5. 

2. Студенти мастер студија: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама 
(120 ЕСПБ) , који су уписали студије школске 2018/2019. год, а сада уписују другу 
годину студирања на двогодишњем програму потребно је на упис донети следеће: 

Потребно за упис: 

• индекс 
• попуњен образац за избор предмета 
• уплата прве рате школарине за другу годину студија за самофинансирајуће 

студенте  у износу од 30.000,00 рсд 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 (поље „Промена података“ на студентском 
налогу) 

• одслушан материјал и положени тестови у оквиру Академског интегритета 1 и 2 

                                                                                                                                                                          
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 

Распоред уплата рата школарине за школску 2019/20. годину 

I рата – код уписа (30.000 дин) 
II рата - до 03. фебруара 2020. год. (30.000 дин) 
III рата - до 04. мај 2020. год. (30.000 дин) 
IV рата – до 01. септембра 2020. год. (30.000 дин) 
Број жиро рачуна: 840-1835666-14, позив на број 409 
Доказ о уплати свих рата школарине је потребно доставити у канцеларију бр.5 

https://studentub.bg.ac.rs/video/sv20.mp4


Напомена: 

Студенти су обавезни да се у наведеним терминима јаве стручној служби ради уписа школске 
године, у супротном  им 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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