
Потребна документа за упис студента у прву годину на основне академске студије школске 
2020/2021. године 

 Студенти „на терет буџета“ подносе икључиво ОРИГИНАЛНА документа 
 

1. Сведочанства средње школе 
2. Диплому средње школе 
3. Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који су рођени ван територије Р.Србије) 
4. Две фотографије (величине 4,5х3,5 цм) 
5. Индекс (добија се на Факултету) 
6. Образац ШВ-20 (добија се на Факултету) 
7. Доказ о уплати: 

- у износу од 4.950,00 динара за трошкове уписа, врши се на рачун бр: 840-1344666-69 са 
позивом на број: 742121-60 

 
- у износу 1.600,00 динара за ИД студентску чип картицу и годишњу чланарину за ISIC и 

EVCA на рачун бр: 840-1344666-69 позив на број: 742121-52 
 

- у износу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања 
студената на рачун бр.: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50 

 
 

 Студенти који „плаћају школарину“ подносе оригинална документа или оверене фотокопије 
 

1. Сведочанства средње школе 
2. Диплому средње школе 
3. Извод из матичне књиге рођених (само за кандидате који су рођени ван територије Р.Србије) 
4. Две фотографије (величине 4,5х3,5 цм) 
5. Индекс (добија се на Факултету) 
6. Образац ШВ-20 (добија се на Факултету) 
7. Доказ о уплати: 

- прве рате школарине за студијске програме Информациони системи и технологије, 
Менаџмент и организација: у износу од 46.000,00 дин.,или цео износ од 138.000,00 динара на 
рачун бр.: 840-1344666-69 позив на број: 742121-01-09 

 
- прве рате школарине за студијски програм Информациони системи и технологије – студије на 

даљину: у износу од 52.000,00 дин., или цео износ од 156.000,00 
на рачун бр. : 840-1344666-69 позив на број: 742121-01-09 

 

- у износу од 1.600,00 динара за ИД студентску чип картицу и годишњу чланарину за ISIC и EVCA 
на рачун: 840-1344666-69 позив на број: 742121-52 

 
- у исносу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања  студената 

на рачун бр.: 840-1344666-69 позив на број: 742121-50 
 

Напомена: Припадници српске националне мањине из суседних земаља (осим из Републике Српске) 
потребно је да приликом уписа доставе нострификована школска документа. У случају да је поступак 
нострификације средњошколских исправа у току, студент се може уписати условно у прву годину основних 
академских студија уз обавезу да до почетка наставе достави Решење Министарства о нострификацији. 

https://upis.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/07/brosura_gaudeamus.pdf
https://upis.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/07/brosura_gaudeamus.pdf


 СТРАНИ СТУДЕНТИ 
 

1. Сведочанства средње школе - (оригинал) 
2. Сведочанства средње школе - (превод оригинал) 
3. Диплому средње школе - (оригинал) 
4. Диплому средње школе - (превод оригинал) 
5. Решење Министартва просвете Републике Србије о нострификацији 
6. Извод из матичне књиге рођених - (оригинал) 
7. Две фотографије (величине 4,5х3,5 цм) 
8. Индекс (добија се на Факултету) 
9. Обрасци ШВ-20 (добијају се на Факултету) 
10. Доказ да је здравствено осигуран за школску годину 2019/2020.г., (из ПИО фонда) 

11. Доказ да влада српским језиком 
12. Доказ о уплати: 

- уплата прве рате школарине у износу од 1.000,00 евра или износ за целу школарину у 
динарској против вредности на дан уписа по средњем курсу Народне банке Србије на 
рачун бр. : 840-1344666-69 позив на број: 742121-01-09 

 
- у износу од 1.600,00 динара за ИД студентску чип картицу и годишњу чланарину за ISIC и 

EVCA рачун бр: 840-1344666-69 позив на број: 742121-52 
 

- у исносу од 100,00 динара за Универзитетски центар за развој каријере и саветовања 
студената на рачун бр.: 840-1344666-69 са позивом на број: 742121-50 

 
 

Сви заинтересовани студенти могу уплатити годишњу чланарину за Здраствено потпорно удружење 
студната (ЗПУ) у износу од 400,00 динара. 

 
 

За време уписа кандидата на Факултету ће радити шалтер банке где се могу извршити уплате. 

https://upis.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/07/brosura_gaudeamus.pdf

