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 О Д Л У К A  
О УПИСУ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2012/2013 

 

I 

УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2012/2013 

 

 Сви студенти који су у школској 2011/2012. години остварили 46 и више ЕСП бодова, 

имају право да се упишу на терет буџета у школској 2012/2013. години, уколико се рангирају у 

оквиру одобреног броја буџетских места. Ранг листе студената по годинама биће објављене 

10.10.2012. године. 

Студенти који су у школској 2011/2012. години били уписани по први пут у четврту 

годину на терет буџета, у школској 2012/2013. задржавају право да се финансирају из буџета 

према Закону о високом oбразовању. 

Студенти који су у школској 2011/2012. години били уписани по други пут у четврту 

годину на терет буџета и недостаје им више од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 

2012/2013. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају обнову године). 

Студенти који су у школској 2011/2012. години били уписани по други пут у четврту 

годину на терет буџета и недостаје им мање од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у школској 

2012/2013. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају по 1300 динара за 

сваки недостајући бод). 

 

II  

УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2012/2013 

 
 Сви студенти који су у школској 2011/2012. години остварили 37 и више ЕСП бодова имају 

право да се упишу у статусу самофинансирајућег студента у школској 2012/2013. години. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по први пут уписали 

прву годину студијског програма, за упис друге године студија морају да у текућој школској 

години остваре најмање 37 ЕСП бодова. 

Самофинасирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по други или трећи пут 

уписали прву годину студијског програма, за упис друге године студија морају да остваре 

најмање 37 ЕСП бодова у току школовања.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по први пут уписали 

другу годину студијског програма, за упис треће године студија морају да у текућој школској 

години (од 06. октобра 2011. до 5. октобра 2012. године) остваре најмање 37 ЕСП бодова, уз услов 

да  током школовања не могу да полажу испите из треће године, док не положе све испите 

предвиђене првом годином студијског програма.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по други пут уписали 

другу годину студијског програма, за упис треће године студија морају да остваре најмање 37 

ЕСП бодова из обновљене и редовне године студијског програма. У овај број бодова рачунају се 

испити положени у школској 2010/2011. и 2011/2012. години (од 6. октобра 2010. до 5 октобра 

2012. године). Студенти не могу да полажу испите из треће године, док не положе све испите 

предвиђене првом годином студијског програма. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по трећи пут уписали 

другу годину студијског програма, за упис треће године студија морају да остваре најмање 37 

ЕСП бодова из обновљених и редовне године студијског програма. У овај број бодова рачунају се и 



испити положени у школској 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012. години (од 6 октобра 2009. до 5 

октобра 2012. године). Студенти не могу да полажу испите из треће године, док не положе све 

испите предвиђене првом годином студијског програма. 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по први пут уписали 

трећу годину студијског програма, за упис четврте године студија морају да у текућој школској 

години (од 06. октобра 2011. до 5. октобра 2012. године) остваре најмање 37 ЕСП бодова, уз услов 

да током школовања не могу да полажу испите из четврте године, док не положе све испите 

предвиђене првом и другом годином студијског програма.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по други пут уписали 

трећу годину студијског програма, за упис четврте године студија морају да остваре најмање 37 

ЕСП бодова из обновљене и редовне године студијског програма. У овај број бодова рачунају се 

испити положени у школској 2010/2011. и 2011/2012 години (од 6 октобра 2010. до 5 октобра 2012. 

године). Студенти не могу да полажу испите из четврте године, док не положе све испите 

предвиђене првом и другом годином студијског програма.  

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по трећи пут уписали 

трећу годину студијског програма, за упис четврте године студија морају да остваре најмање 37 

ЕСП бодова из обновљених и редовне године студијског програма. У овај број бодова рачунају се и 

испити положени у школској 2009/2010, 2010/2011 и 2011/2012. години (од 6 октобра 2009. до 5 

октобра 2012. године). Студенти не могу да полажу испите из четврте године, док не положе 

све испите предвиђене првом и другом годином студијског програма.  

 Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по први пут били 

уписани у четврту годину и недостаје им више од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у 

школској 2012/2013. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају обнову 

године). 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по први пут били 

уписани у четврту годину и недостаје им мање од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у 

школској 2012/2013. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају по 1300 

динара за сваки недостајући бод). 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по други  пут били 

уписани у четврту годину и недостаје им више од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у 

школској 2012/2013. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају обнову 

године). 

Самофинансирајући студенти који су у школској 2011/2012. години по други  пут били 

уписани у четврту годину и недостаје им мање од 30 ЕСП бодова до завршетка студија, у 

школској 2012/2013. години евидентирају упис као самофинансирајући студенти (плаћају по 1300 

динара за сваки недостајући бод). 

 

 

 

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

 

Доц. др Владислав Марјановић 


