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Обавештење за студенте мастер академских студија  

уписаних 2015/16. године 

 

Сви студенти уписани 2015/16. године на мастер академске студије који нису 

одбранили завршни рад закључно са 30. септембром 2017. године, у обавези су да изврше упис 

у школску 2017/18. годину, под следећим условима: 

 

- Кандидат мора имати положене све испите и евидентиране на студентском налогу. 

- Кандидат мора имати извршен упис у школску 2016/17. годину. 

 

Упис у наредну годину биће организован у среду, 11. октобра 2017. године у сали 106 и 

то:  

16 сати – студенти са бројем индекса од 2015/3001 до 2016/3330, 

17 сати – студенти са бројем индекса од 2015/3331 до 2015/3758, 

 18 сати – студенти са бројем индекса од 2015/3759 до 2016/4000. 

 

Студент је у обавези да, пре доласка на поновни упис године, попуни електронски ШВ-

20 образац на свом налогу, а на упис доноси само индекс и добија ШВ-20. 

 

Статус студента престаје неуписивањем у наредну школску годину и сматра се да 

је кандидат одустао од даљег студирања. 

 

Овај упис у школску 2017/18. годину важи до 9. новембра 2017. године. 

 

Након овог датума, студенту уписаном 2015/16. године, који је извршио поновни упис у 

школску 2016/17. годину, може се на лични захтев одобрити упис у трећу школску годину, 

односно продужити рок за завршетак студија за два семестра, уколико 9. октобра 2017. године 

има остварених најмање 30ЕСПБ и испуњава један од следећих услова: 

 

 ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и обавеза, а то 

право није искористио, односно, није га искористио у трајању које му је с обзиром на 

околности могло бити одобрено; 

 ако је у току трајања студија започео односно завршио други акредитовани студијски 

програм на истом или вишем степену, на Универзитету у Београду, или на другом 

акредитованом универзитету у земљи или иностранству. 

  

Уколико студент жели да му се одобри продужење рока за завршетак студија на лични 

захтев, потребно је да захтев поднесе пре истека рока за завршетак, односно најкасније 20. 

октобра 2017. године. 

 

 Студент, ком је на лични захтев одобрен упис у трећу школску годину, је у обавези да 

све обавезе предвиђене планом и програм студија заврши закључно са 30. септембром 2018. 

године, у супротном му престаје статус студента. 
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Износ школарине за школску 2017/18. годину биће обрачунат, у складу са неоствареним 

бројем ЕСПБ и видљив на студентском налогу најкасније 17. новембра 2017. године. 

 

Обрачун неостварених бодова ће се вршити на дан 10. новембар 2017. године према 

евиденцији реализованих обавеза видљивих на студентском налогу. У складу са овим потребно 

је да студенти провере евиденцију на својим налозима.   

 


