
Упутство	за	упис	треће	и	четврте	године	студирања	на	
Универзитету	у	Београду	–	Факултету	политичких	наука	

Упис	студената	у	школску	2016/17.	годину	састоји	се	од	неколико	корака:		

1. приступите	сервису	е-студент	у	предвиђеном	року	 (од	17.	 октобра	
до	24.	октобра	за	упис	треће	године,	односно	од	19.	октобра	до	24.	
октобра	за	упис	четврте	године):	

a. попуните	електронски	ШВ	образац	
b. изаберите	предмете	које	ћете	уписати	у	2016/17.	години		

2. дођите1	на	 шалтер	 студентске	 службе	 у	 предвиђеном	 термину	 (по	
распореду)	и	доставите:		

a. индекс	
b. оригинал	признаницу	о	уплати	100,00	динара	на	жиро-рачун	

Факултета:	840-1838666-35;	модел	97,	позив	на	број:	52080	
сврха	уплате:	финансирање	Универзитетског	центра	за	развој	
каријере	и	саветовање	студената	

c. самофинансирајући	 студенти:	 доказ	 о	 уплати	 прве	 рате	
школарине	у	износу	датом	на	е-студенту,	рок	за	уплату	је	31.	
октобар	

d. опционо:	 оригинал	 признаницу	 о	 уплати	 200,00	 динара	 на	
жиро-рачун	Факултета:	840-1838666-35;	модел	97,	позив	на	
број:	52080	сврха	уплате:	осигурање	студената	у	шк.	2016/17.		

e. опционо:	 документација	 за	 пријављивање	 за	 студентске	
стипендије,	кредит	и	дом.	

ВАЖНО:	Молимо	вас	да	поштујете	све	наведене	рокове.	Накнадни	упис	и	
накнадни	избор	предмета	 је	могућ	само	на	шалтеру	студентске	службе	уз	
надокнаду	од	5000	динара.	Накнадни	упис	после	1.	децембра	није	могућ	
и	сви	који	се	не	упишу	до	тог	рока	губе	статус	студента.		

1.	Е-студент:	попуњавање	ШВ	обрасца	и	одабир	предмета	

Молимо	вас	да	не	 чекате	 истек	 рока	 за	 одабир	 предмета	и	да	е-
студенту	 приступите	 што	 пре,	 како	 би	 се	 на	 време	 отклонили	 сви	
евентуални	технички	проблеми.2	Сервису	можете	приступити	од	куће,	али	
и	 из	 рачунског	 центра.	 Немојте	 приступати	 е-студенту	 преко	 мобилног	
телефона.	

Приликом	 попуњавања	 ШВ	 обрасца	 молимо	 вас	 да:	 1)	 користите	
искључиво	 ћирилично	 писмо;	 2)	 у	 поља	 попут	 „место“,	 „општина“	 или	
„држава“	потребно	је	унесете	податке	тако	што	ћете	започети	унос	(рецимо	
„Вож...“),	 након	 чега	 ће	 вам	 систем	 понудити	 одговарајући	 податак	
(„Вождовац“)	 који	 је	 потребно	 изабрати	 стрелицом	 са	 тастатуре;	 3)	
приликом	одабира	врсте	средње	школе	потребно	је	унети	врсту	понуђену	у	
																																																								
1	Лично	присуство	није	обавезно.	Уколико	сте	спречени	да	дођете	у	предвиђеном	термину,	
неко	други	може	предати	индекс	уместо	вас.	
2 	За	 сва	 питања	 у	 вези	 са	 приступом	 студентском	 сервису	 можете	 се	 обратити	
администраторки	 информационог	 система	 ФПН-а,	 Neli	 el	 KHOUJA	 на	 и-мејл	 адресу:	
nela.khouja@fpn.bg.ac.rs.	



оквиру	 падајућег	 менија;	 4)	 уколико	 сте	 завршили	 средњу	 школу	 у	
иностранству,	 после	 одабира	 државе	 систем	 у	 пољу	 „назив	 претходно	
завршене	 средње	школе“	исписује	 „укључи	 слободан	унос	 средње	школе“,	
те	 у	 пољу	 „назив“	 слободним	 уносом	 попуњавате	 назив	 средње	 школе	 у	
иностранству.	

Буџетски	 студенти	 имају	 обавезу	 да	 упишу	 најмање	 60	 ЕСПБ,	 а	
самофинансирајући	 најмање	 37	 ЕСПБ.	 Овај	 број	 ЕСПБ	 се	 односи	 на	 све	
предмете	које	уписујете,	без	обзира	на	то	да	ли	их	похађате	први	пут	или	
не.	

При	 одабиру	 предмета	 е-студент	 ће	 обрачунати	 школарину	 за	
наредну	школску	 годину.	 Умањење	школарине	 је	 аутоматски	 обрачунато	
студентима	 који	 су	 ослобођени	 дела	 школарине	 на	 основу	 успеха	
постигнутог	у	претходној	школској	години.	

2.	Оверавање	индекса	

Распоред	 оверавања	 индекса	 дат	 је	 на	 наредној	 страни.	 Студенти	
који	 из	 оправданих	 разлога,	 уз	 дозволу	 шефице	 Службе	 за	 наставу	 и	
студентска	питања,	могу	довршити	упис	и	пре	распореда,	под	условом	да	су	
одабрали	предмете	и,	уколико	се	ради	о	самофинансирајућим	студентима,	
уплатили	прву	рату	школарине.	Студенти	који	нису	измирили	школарину	
за	 претходну	 школску	 годину	 неће	 моћи	 да	 се	 упишу.	 Молимо	 вас	 да	
проверите	да	ли	постоји	дуговање	на	вашем	рачуну	на	е-студенту.	Уколико	
сте	 у	 посебно	 тешкој	 финансијској	 ситуацији	 и	 нисте	 у	 прилици	 да	
измирите	 дуговање	 или	 да	 приуштите	 школарину	 за	 следећу	 школску	
годину,	можете	при	упису	предати	молбу	за	мировање	статуса	студента	из	
финансијских	 разлога	 у	 школској	 2016/17.	 години.	 Током	 мировања	
статуса	студента	(целе	школске	године)	не	можете	похађати	наставу	нити	
полагати	испите.	

	 	



	

Р	А	С	П	О	Р	Е	Д			
УПИСА	НАРЕДНЕ	ГОДИНЕ	СТУДИРАЊА	

	2016/17.	
ДАТУМ	 ГОД.	 СТАТУС	 ОАС		 ВРЕМЕ	

17.	10.	2016.	 III	 БУЏЕТ	
Политикологија	

Соц.	политика	и	соц.	рад	
	11	–	13	

18.	10.	2016.	 III		 БУЏЕТ	
Међународне	студије	

Новинарство		
11	–	13	

19.	10.	2016.	 IV		 БУЏЕТ	
Политикологија		

Соц.	полит.	и	соц.	рад		
11	–	13	

20.	10.	2016.	 IV	 БУЏЕТ			
Међународне	студије	

Новинарство		
11	–	13	

4.	11.	2016.	 III	 САМОФИНАНСИРАЈУЋИ	
Политикологија	

Соц.	политика	и	соц.	рад		
11	–	13	

7.	11.	2016.	 III		 САМОФИНАНСИРАЈУЋИ	
Међународне	студије	

Новинарство		
11	–	13	

	9.	11.	2016.	 IV	 САМОФИНАНСИРАЈУЋИ	
Политикологија	

Соц.	политика	и	соц.	рад	
11	–	13	

10.	11.	2016.	 IV	 САМОФИНАНСИРАЈУЋИ	
Међународне	студије	

Новинарство	
11	–	13	

	


