
УПИС КАНДИДАТА СА КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 

Упис кандидата са коначне ранг листе вршиће се 13. и 14. септембра 
2021. године од 8.00 до 13.00 часова на шалтерима I и II. 

  
 Уколико се кандидат не упише у предвиђеном року, сматраће се 
да је одустао од уписа.  

 
 У случају објективне спречености, кандидат је дужан да о томе обавести 
шефа одсека за основне академске студије на мејл адресу 
kosovac@ius.bg.ac.rs. 
 
 Кандидата може да упише и друго лице уз писмено пуномоћје. Друго 
лице може подићи индекс ако је пуномоћје оверено код нотара. 
 

 

КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ ДУЖНИ СУ ДА ПОДНЕСУ 
СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА : 
  

1. Студенти који се финансирају из буџета 

- први примерак признанице о извршеној уплати у износу од 5.000,00 динара, на име 
накнаде трошкова уписа, на жиро рачун Правног факултета: 840 - 1439666 – 55 (у 
позиву на број 32);  

- уз доказ о уплати, студенти који се финансирају из буџета, индекс и обрасце 
преузимају у  књижари факултета; 

- копије докумената оверене код нотара (сведочанства од I - IV разреда, диплома о 
стеченом средњошколском образовању ) и извод из матичне књиге рођених; 

- први примерак признанице о извршеној уплати 100,00 динара за Каријер центар 
Универзитета у Београду на жиро рачун Правног факултета број 840 - 1439666 - 55 (у 
позиву на број 30); 

- попуњени пријавни лист (образац ШВ-20) за школску 2021/2022. годину.  У десном 
горњем углу треба налепити једну фотографију, величине 35 х 45 мм ; 

- индекс са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом  
величине 35 х 45 мм. Заштитну фолију не лепити преко фотографије! 
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2. Студенти који се сами финансирају 

- копије докумената оверене код нотара (сведочанства од I - IV разреда, диплома о 
стеченом средњошколском образовању ) и извод из матичне књиге рођених; 

- попуњени пријавни лист (образац ШВ-20)за школску 2021/2022.годину (може се 
купити и  у књижари Факултета). У десном горњем углу треба налепити једну 
фотографију, величине 35 х 45 мм ; 

- индекс са попуњеном првом страном (штампаним словима) и фотографијом 
величине 35 х 45 мм.   Заштитну фолију не лепити преко фотографије! 

- први примерак признанице о извршеној уплати 100,00 динара за Каријер центар 
Универзитета у Београду на жиро рачун Правног факултета број 840 - 1439666 - 55 (у 
позиву на број 30); 

- први примерак признанице о уплати школарине у износу од 99.000,00 динара на  
жиро рачун број: 840 - 1439666 - 55 (у позиву на број 30). Износ од 99.000,00 динара 
се може уплатити у целости или у две рате и то: 
 

       I рата у износу  од  50.000,00 динара, при упису,  а  
             II рата у износу од   49.000,00 динара до 10.01.2022. године 
 

Студент је дужан да целокупан износ школарине односно последњу рату уплати до 
10. јануара 2022. године како би могао да полаже испите у јануарском испитном 
року 2022. године.  
 

- Подсећамо да студенти који се сами финансирају имају право на бесплатне 
уџбенике. 
 

 

 
БЕОГРАД 
10. септембар  2021. ГОДИНЕ                   ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ФАКУЛТЕТА 
 
 

 
 


