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1. УСЛОВИ УПИСА У ДРУГУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 
У првој години студија студент пријављује предмете те године уписаног студијског 
програма, а у наредним школским годинама може пријавити предмете претходне и текуће 
студијске године. 

Студент је обавезан да при упису наредне године студија најпре пријави све неположене 
предмете из претходних школских година. 

Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студија. 
При упису сваке школске године студент се опредељује за изборне предмете из студијског 
програма предвиђене за ту годину студија. 
Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно 
да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова осим ако му је до краја студијског програма остало 
мање од 60 ЕСПБ бодова. Ако студент пријави више од 60 ЕСПБ бодова, све бодове преко 
60 ЕСПБ плаћа по цени бода утврђеној Ценовником услуга Факултета. 
Студент који се сaм финансира опредељује се у складу са студијским програмом за онолико 
предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја 
студијског програма остало мање од 37 ЕСПБ бодова. 
Студент који студира уз рад при упису одговарајуће године студија опредељује се, у складу 
са студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 30 
бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова. 
Све пријављене бодове самофинансирајући студент плаћа по цени бода утврђеној 
Ценовником услуга Факултета. 
Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским 
програмом. 
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године,  
уписује исти предмет. 
Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за 
други изборни предмет. 
Студијским програмом може се условити опредељивање студента за одређени предмет 
претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским 
програмом. 
По истеку рокова за пријављивање предмета које студенти желе да  упишу, формирају се 
спискови студената по предметима и објављују на сајту Факултета. 
 

2. УСЛОВИ УПИСА У ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ  ГОДИНУ СТУДИЈА 
 

Студент уписује трећу и четврту годину студија на терет буџета, ако је остварио најмање 48 
ЕСПБ бодова у претходној школској години. 
Студент који је остварио најмање 37 ЕСПБ бодова уписује се у статусу самофинансирајућег 
студента. 
(извод из Правилника о правилима студија (члан 49.)  
 http://www.ftn.kg.ac.rs/download/OpstaAkta/Pravilnik%20o%20pravilima%20studija.pdf 
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