
 
 

Упис у школску 2019/2020. 

 

Упис у школску 2019/2020. годину за генерације уписане на мастер академске 

студије Тероризам, организовани криминал и безбедност обавиће се од понедељка 

18. новембра до четвртка 21. новембра између 10 и 15 часова у канцеларији број 5 у 

згради ректората Универзитета у Београду! 

 

Студенти мастер студија: Тероризам, организовани криминал и безбедност (60) и 

(120), који су уписали студије школске 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019. године, а 

сада уписују другу годину студирања на једногодишњем програму, или трећу 

односно четврту на двогодишњем програму, пријављивање испита из предмета за 

који су раније извршене предиспитне обавезе плаћају 33% укупне вредности ЕСПБ 

по предмету. 

 
Студенти који су уписали двогодишње студије у школској 2018/2019 години а стекли су 

право уписа у другу годину студија су у обавези да донесу доказ о уплати прве рате за 

другу школску годину. Студенти који буду рангирани на буџетска места ће бити 

обавештени најкасније до понедељка 18 новембра. 

 

Вредност бода је 1967,00 дин а студенти плаћају 33% од тога, што је 656 динара. 

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. 

 

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

уписа школске године, у супротном сваком студенту престаје статус студента на 

програму. 

 

Потребно за упис: 

 попуњен образац за избор предмета 

 уплата школарине за бодове које студент уписује у школској 2019/2020. год 

(на жиро рачун 840-1835666-14, позив на број 408) 

 попуњен електронски ШВ образац 

 индекс 

• уплата за потребе Центра за развој каријере у износу од 100 рсд (на жиро рачун 

840-1835666-14, позив на број 307) 

• Одслушан материјал и попуњени тестови у оквиру академског интегритета 

1 и 2. 

 

 

Позивају се и студенти којима су одобрене молбе за статус мировања или продужетак рока 

студирања на Већу за студије при Универзитету за школску 2019/20. да такође дођу у 

наведеним терминима. 

 
 

МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА НА СВОМ Е НАЛОГУ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ СУ ИМ 

ЕВИДЕНТИРАНЕ СВЕ УПЛАТЕ, АКО СЕ ЕВИДЕНЦИЈА НЕ СЛАЖЕ СА 

РЕАЛНИМ СТАЊЕМ, СТУДЕНТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ДОНЕСУ ДОКАЗЕ О 

УПЛАТИ ИЛИ ДА СЕ ЈАВЕ МАРКУ ВАСИЉЕВИЋУ  

http://bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Obrazac_prijava_predmeta_201920.pdf
http://bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Uputstvo_akademski_integritet_1.pdf
http://bg.ac.rs/files/sr/studije/studije-uni/Uputstvo_akademski_integritet_1.pdf

