
Календар уписа 2, 3. и 4. године основних академских студија  и обнове  1, 2, 3. и 4. године основних академских студија у 

2017/18. 

Календар обнове године на мастер академским студијама у 2017/18. 

 

 11.10.2017.(среда) у 14,00 – Прелиминарна ранг листа студената са правом уписа у статусу финансирање из буџета на 

расписани број буџетских места по студијским програмима и годинама студија у академској 2017/18; 

 12.10.2017.(четвртак) до 14,00 - Приговор на прелиминарну буџетску ранг листу (подноси се Архиви факултета); 

 13.10.2017.(петак) у 14,00 - Коначна ранг листа студената на статусом финансирање из буџета на расписани број 

буџетских места по студијским програмима и годинама студија у академској 2017/18; 

  

Служба за организацију наставе и стдентска питања, Правни факултет, соба Б 16 

 

11.10.2016. (среда) од 9.00 до 11.30 сати  

 Поновни упис у 4. (четврту) годину ОАС у статусу самофинансирање, Одсек за музичку уметност 

 Поновни упис у 1. (прву) године МАС у статусу самофинансирање, Одсек за музичку уметност 

 

13.10.2016. (петак) од 9.00 до 11.30 сати  

 Поновни упис у 4. (четврту) годину ОАС у статусу самофинансирање, Одсек за примењену и ликовну уметност 

 Поновни упис у 1. (прву) године МАС у статусу самофинансирање, Одсек за примењену и ликовну уметност 

16.10.2017.(понедељак) од 9.00 до 11.30 

 Упис свих студената са статусом финансирање из буџета на Одсеку за музичку уметност 

 Поновни упис у 4. (четврту) годину ОАС у статусу буџет, Одсек за музичку уметност 

 

17.10.2017.(уторак) од 9.00 до 11.30 

 Упис студената 2.године са статусом финансирање из буџета на Одсеку за примењену и ликовну уметност 

18.10.2017.(среда) од 9.00 до 11.30 

 Упис студената 3.године са статусом финансирање из буџета на Одсеку за примењену и ликовну уметност 

19.10.2017.(четвртак) од 9.00 до 11.30 

 Упис/поновни упис студената 4.године са статусом финансирање из буџета на Одсеку за примењену и ликовну 

уметност 

 

 

23.10.2017.(понедељак) од 9.00 до 11.30 



 Упис свих студената ОАС у статусу самофинансирање на Одсеку за музичку уметност и Одсеку за примењену и 

ликовну уметност 

 Поновни упис у 1. (прву), 2. (другу) и  3. (трећу)  годину ОАС на Одсеку за музичку уметност и Одсеку за примењену 

и ликовну уметност 

 

Потребна документа за упис: 

1. Индекс 

2. Два обрасца ШВ-20 (студент доноси попуњене и потписане обрасце, не преузимају се на факултету) 

3. Доказ о уплати школарине/рате школарине (за самофинансирајуће студенте) 

 

Школарина на Одсеку за примењену и ликовну уметност износи 110 000,00 динара и може се платити једнократно или у 

више рата: 

 

1. Приликом уписа – 30 000 динара 

2. Од 01. до 10.12.2016.- 30 000 динара 

3. Од 01. до 10.02.2017.- 30 000 динара 

4. Од 01. до 10.04.2017.- 20 000 динара 

 

Школарина на Одсеку за музичку уметност износи 80 000,00 (Музичка педагогија), односно 90 000,00 (Инструментални 

модули, Соло певање, Музика у медијима) динара и може се платити једнократно или у више рата: 

 

1. Приликом уписа – 30 000 динара 

2. Од 01. до 10.12.2016.- 20 000, односно 30 000 динара 

3. Од 01. до 10.02.2017.- 20 000 динара 

4. Од 01. до 10.04.2017.- 10 000 динара 

 

Школарина за поновни упис 4. године студија у самофинансирајућем статусу се плаћа у једнаким месечним ратама 

закључно са мајем 2018. године, односно до пријаве испита за јунски испитни рок 2018. или до датума дипломирања уколико 

студент дипломира пре наведеног термина. 

 

 

 

 


