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Упис у школску 2019/2020. 

 

 

Студенти уписани 2018/19. године на мастер академске студије, који нису одбранили 

завршни рад закључно са 30. септембром 2019. године, у обавези су да изврше упис у школску 

2019/20. годину.  

 

Студенти уписани 2017/18. године на мастер академске студије, који нису одбранили 

завршни рад са 30. септембром 2019. године, а имају извршен упис у 2018/19. годину, у обавези су да 

изврше упис у школску 2019/2020. годину. Ови студенти морају имати поднет захтев за упис у трећу 

школску годину, предат у Архиви Факултета.  

 

Студенти уписани 2016/17. године на мастер академске студије, који нису одбранили 

завршни рад и имају статутарни основ да изврше упис у наредну школску годину (одбрен стсус 

мировања за неку од претходних школских година), у обавези су да изврше упис у школску 2019/20. 

годину. 

 

 

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

одустао од даљег студирања. 

 

 Упис у наредну годину биће организован: 

 

Четвртак, 10. октобра 2019. године - сви студијски програми сем Финансијски менаџмент, 

контрола и менаџерско рачуноводство 

 

Сала Б009, према следећем распореду: 

 

14:00 – студенти који су остварили 38  ЕСПБ и више,  

16:00 – студенти који су остварили од 24 ЕСПБ до 34 ЕСПБ,  

17:30 – студенти који су остварили од 7 ЕСПБ до 23 ЕСПБ,  

18:00 – студенти који су остварили мање од 6 ЕСПБ. 

 

Понедељак,14. октобра 2019. године, сала 112 

16:00 – студенти студијског програма Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско 

рачуноводство 

 

Обрачун  неостварених бодова се врши на дан 1. октобар 2019. године према евиденцији 

реализованих обавеза видљивих на студентском налогу. У складу са овим потребно је да студенти 

провере евиденцију на својим налозима. Уколико постоје уочене неправилности исте је неопходно 

пријавити путем мејла master@fon.bg.ac.rs најкасније до среде, 9. октобра 2019. године до 19 сати.  

 

За студенте који преносе само завршни рад у школску 2019/20. години, усвојен је повлашћени 

начин поновног уписа године на мастер академске студије. Повластице се односе на студенте који 

први пут врше поновни упис године (студенти који имају број индекса 2018/3...). Студент се 

обавезује да Факултету уплати школарину сразмерну неоствареном броју ЕСПБ бодова (12 или 18 

ЕСПБ), према важећем ценовнику, за студијске обавезе које није испунио у предвиђеном року, у 

седам рата, и то: 
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 Завршни рад 

18 ЕСПБ
1
 

Завршни рад 

12 ЕСПБ
2
 

Рок за уплату 

Прва рата 3 x цена ЕСПБ 3 x цена ЕСПБ приликом  уписа 

Друга рата 2,5 x цена ЕСПБ 1,5 x цена ЕСПБ 1. новембар 2019. 

Трећа рата 2,5 x цена ЕСПБ 1,5 x цена ЕСПБ 1. децембар 2019. 

Четврта рата 2,5 x цена ЕСПБ 1,5 x цена ЕСПБ 1. јануар 2020. 

Пета рата 2,5 x цена ЕСПБ 1,5 x цена ЕСПБ 1. фебруар 2020. 

Шеста рата 2,5 x цена ЕСПБ 1,5 x цена ЕСПБ 1. март 2020. 

Седма рата 2,5 x цена ЕСПБ 1,5 x цена ЕСПБ 1. април 2020. 

 

Према важећем ценовнику, цена ЕСПБ бода је 2600,оо РСД. 

 

Студент се ослобађа плаћања рата школарине које доспевају након одбране завршног 

рада. Уколико студент брани завршни рад на дан доспећа рате, обавезан је и ту рату да плати. 

Повластице се односе искључиво на студенте уписане на студијске програме које 

Факултет изводи самостално. 

 

 Студенти који су уписани у школске 2018/19. (поновни упис године први пут) а преносе 

више од 18ЕСПБ и студенти уписани 2017/18. (студенти који уписују трећу годину на лични захтев) 

плаћају износ за поновни упис године по усвојеном ценовнику: број неоставaрених ЕСПБ х 2.600,оо 

динара. 

 

 За износе школарине за поновни упис године, који су преко 100.000,оо РСД, прва рата износи 

30.000,оо РСД и плаћа се приликом уписа школске 2019/20. године.  

 

За износе школарине за поновни упис године, који су мањи од 100.000,оо РСД, прва рата 

износи 20.000,оо РСД и плаћа се приликом уписа школске 2019/20. године.  

 

На поновни упис године је потребно понети са собом индекс и примерак доказа о уплати прве 

рате школарине. 

 

 На поновни упис године је потребно доћи лично. 

 

                                           
1
 18 ЕСПБ бодова носи завршни рад свих студијских програма осим СП Финансијски менаџмент, контрола и 

менаџерско рачуноводство 

 
2
 12 ЕСПБ бодова носи завршни рад студијског програма Финансијски менаџмент, контрола и менаџерско 

рачуноводство 


