
ОБАВЕШТЕЊЕ 

За све студенте Универзитета 

Упис и обнова школске године  

Сви студенти који конкуришу за упис наредне године студија као буџетски студенти треба да донесу индекс до 

26.9.2022 године у Одсек за студентска питања. 

Сви студенти основних студија у статусу самофинансирајућих студената треба да донесу индекс до 

26.9.2022 године и да уплате на име прве рате школарине (15.000,00 динара за упис године или 23.000,00 за обнову 

године) по моделу уплатнице на свом профилу платформе е-студент (исто као за пријаву испита). 

На име обнове последње године студија, прву рату у износу од половине износа који се одређује када се 

преостали број бодова помножи са ценом бода (800,00 динара за основне студије и студије другог степена и 

1.500,00 динара за докторске студије) уплаћује се по моделу уплатнице на свом профилу платформе е-студент. 

Сви студенти докторских студија треба да уплате на име прве рате школарине (26.000,00 динара за упис 

године или 45,000.00 за обнову године) по моделу уплатнице на свом профилу платформе е-студент (исто као за 

пријаву испита). 

Динамика плаћања школарине 

Основне студије – упис године 

I рата до 27.9.2022 године – 15.000,00 динара 

II рата до 10.1.2023 године – 15.000,00 динара 

III рата до 28.2.2023 године – 15.000,00 динара 



IV рата до 15.4.2023 године – 15.000,00 динара 

V рата до 25.5.2023 године – 15.000,00 динара 

VI рата до 10.7.2023 године – 17.000,00 динара 

 

Основне студије – обнова године 

I рата до 27.9.2022 године – 23.000,00 динара 

II рата до 10.1.2023 године – 23.000,00 динара 

 

Студије другог и трећег степена - обнове последње године, износ који се добија када се преостали број ЕСПБ 

бодова помножи са 800,00 динара у две рате 

I рата до 27.9.2022 године – половина износа 

II рата до 10.1.2023 године – половина износа 

 

Мастер и специјалистичке студије – упис године  

I рата до 27.9.2022 године – 14.000,00 динара 

II рата до 10.1.2023 године – 13.000,00 динара 

III рата до 28.2.2023 године – 13.000,00 динара 

IV рата до 15.4.2023 године – 13.000,00 динара 

V рата до 25.5.2023 године – 13.000,00 динара 

VI рата до 10.7.2023 године – 13.000,00 динара 

VII рата до 10.8.2023 године – 13.000,00 динара 

VIII рата до 6.9.2023 године – 13.000,00 динара 

 



Докторске студије – упис године 

I рата до 27.9.2022 године – 26.000,00 динара 

II рата до 10.1.2023 године – 22.000,00 динара 

III рата до 28.2.2023 године – 22.000,00 динара 

IV рата до 15.4.2023 године – 22.000,00 динара 

V рата до 25.5.2023 године – 22.000,00 динара 

VI рата до 10.7.2023 године – 22.000,00 динара 

VII рата до 10.8.2023 године – 22.000,00 динара 

VIII рата до 6.9.2023 године – 22.000,00 динара 

Докторске студије – обнова године 

I рата до 27.9.2022 године – 45.000,00 динара 

II рата до 10.1.2023 године – 45.000,00 динара 

 

Докторске студије – обнова последње године – студенти који су положили све испите и остала им је само 

докторска дисертација не плаћају школарину, студенти којима је остао неки неположен испит плађају износ који се 

добија када се преостали број ЕСПБ бодова помножи са 1.500,00 динара у две рате 

I рата до 27.9.2022 године – половина износа 

II рата до 10.1.2023 године – половина износа 
 


