
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 

 

 

Обавештење о терминима уписа и потребној документацији за 

упис у школску 2018/2019. годину 

 

Упис у школску 2018/2019. годину ће се обавити у следећим терминима: 

 

ПРВА  ГОДИНА 
  - 1 година основних академских студија – студенти који у претходној години нису 

остварили 37 ЕСПБ -  5. - 9. октобра 2018. године 

 

ДРУГА  ГОДИНА 
  - 2 година основних академских студија – студенти који нису остварили услов за упис 

у наредну годину студија (обнова) - 5. - 9. октобра 2018. године 

  - 2 година основних академских студија - буџетски и самофинансирајући студенти –                  

од 11. до 19. октобра 2018. године 

 

ТРЕЋА  ГОДИНА 
  - 3 година основних академских студија – студенти који нису остварили услов за упис 

у наредну годину студија (обнова) – од 5. - 9. октобра 2018. године 

  - 3 година основних академских студија - буџетски и самофинансирајући студенти –                

од 11. до 19. октобра 2018. године 

 

ЧЕТВРТА  ГОДИНА 
  - 4 година основних академских студија – студенти који су у школској 2017/2018. 

години били уписани у 4. годину студија (обнова)  – од 9. до 15. октобра 2018. године 

  - 4 година основних академских студија први пут  - буџетски и самофинансирајући 

студенти –  од 22. до 31. октобра 2018. године 

 

 

МАСТЕР СТУДЕНТИ 

Поновни упис године: од 15. до 31. октобра 2018. године 

Нова генерација (генерација 2018/2019) : 26, 29. и 30. октобар 2018. године  

 

 

Напомена: Студентима основних академских студија (1,2,3,4 година), као и студентима 

мастер академских студија (који поново уписују годину студија),  за упис је потребно 

доставити следеће: 

  - ШВ образац – 2 примерка (узимају се у Скриптарници Факулета); 

  - Попуњена калкулација у 2 примерка и Образац за упис - смерски листић (преузимају 

се на Скриптарници Факултета или на сајту Факултета); 

  - Доказ о уплати материјалних трошкова уписа 6.200,00 динара (без позива на број); 

  - Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте).  

Уплата рате школарине се врши тек по добијају Уговора о начину плаћања 

школарине, на шалтеру Студентске службе. Уплату је обавезно извршити по 

моделу и позиву на број који је наведен у Уговору о начину плаћања школарине.  

  - Доказ о уплати прве рате партиципације (за студенте који наставу слушају у Новом 

Саду). 



Уплата рате партиципације се врши тек по добијају Уговора за партиципацију на 

шалтеру студентске службе. Уплату је обавезно извршити по моделу и позиву на 

број који је наведен у Уговору за партиципацију. 

 

Студенти нове генерације мастер студената (генерација уписана школске 2018/2019. 

године) доставља документацију која је наведена у Конкурсу за упис на мастер 

академске студије у школској 2018/2019. години.  

 

ВАЖНО !  

Уговори за школарину и партиципацију имају различите позиве на број, те је потребно 

посебно водити рачуна о уплати на исправан позив на број. Школарина за школску 

2018/2019. годину уплаћује се на позив на број из Уговора о начину плаћања 

школарине, а износ за партиципацију за школску 2018/2019. годину се уплаћује на 

позив на број из Уговора за партиципацију.   
 

Школарина може да се плати на две, три, шест или девет рата на основу Уговора који 

ће студент потписати приликом уписа. Износ школарине утврдиће се на основу броја 

ЕСПБ бодова за предмете које студент бира у школској 2018/2019. години.  

 

- Цена ЕСПБ бода за самофинансирајуће студенте основних студија, за предмете 

који се први пут слушају је 1.600,00 динара. Цена ЕСПБ бода за предмете који се 

поново уписују на основним академским студијама, износи 1.500,00 динара.  

- Цена ЕСПБ бода за самофинансирајуће студенте мастер студија за предмете који 

се први пут слушају је 1.700,00 динара. Цена ЕСПБ бода за предмете који се 

поново уписују на мастер академским студијама, износи 1.600,00 динара  

- Партиципација за студенте који студирају на Одељењу у Новом Саду за студенте 

основних и мастер студија износи 20.000,00 динара, може се платити у три рате. 

Прва рата партиципације се плаћа при упису, након добијања Уговора за 

партиципацију. 

- На основу одлуке Савета Факултета, студенти основних академских студија на 

Одељењу у Новом Саду, којима је до краја студија остало највише 3 (три) испита 

и дипломски рад, плаћају 50% износа партиципације. 

- На основу одлуке Савета Факултета, студенти мастер академских студија на 

Одељењу у Новом Саду, којима је до краја студија остао један испит и мастер 

рад, плаћају 50% износа партиципације. 

- На основу одлуке Савета Факултета, студенти на Одељењу у Новом Саду, 

којима је до краја студија остао једино неодбрањени дипломски или мастер рад, 

не плаћају партиципацију. 

 

 

 


