
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС 

 

Кандидати који стекну право на упис подносе: 

 

- обавезно оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе, или уверења о 

завршеном студијском програму првог степена и оверена фотокопија уверења о 

положеним испитима 

 

- извод из матичне књиге рођених (Факултет прибавља по службеној дужности извод 

из матичне књиге рођених, осим за стране држављане који су у обавези да овај 

документ доставе) 

 

- попуњен и потписан образац ШВ-20  

 

- попуњене прве две странице индекса (факултет обезбеђује индексе), 

 

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm,  

 

- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (приликом уписа   

уплаћена  прва рата школарине у износу од 31.000,00  динара) 

 

- доказ о уплати уписних трошкова у износу 5.000,00 динара и надокнада за Центар 

за развој каријере Унивезитета у Београду 100,00 динара) 

 

За кандидате који су претходни ниво образовања стекли у иностранству, неопходно је 

приликом уписа поднети и решење ректора о признавању стране високошколске јавне 

високошколске исправе издате од стране Универзитета у Београду.  

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право 

на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу на 

основу коначне ранг листе.  

 
НАПОМЕНА: Факултет политичких наука задржава право да у школској 2022/23. години 

не покрене извођење наставе на неком студијском програму, уколико се на конкурс за 

упис у прву годину студија не пријави довољан број кандидата. Факултет ће по дошењу 

ове одлуке обавестити Сенат Универзитета у Београду 

  

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука задржава право да измени и допуни 

текст Конкурса у складу са новим одлукама Комисије за акредитацију и контролу 

квалитет и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Други уписни рок на мастер академске студије у 2022/23. години биће расписан у периоду 

од 19. до 21. октобра 2022. години. На конкурс се могу пријавити кандидати који су 

претходне студије завршили најакасније до 14. октобра 2022. године. 

 

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета.  


