
УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 

Студенти који су стекли услов за упис у наредну годину студија, у обавези су да то учине до 10. 

Oктобра. 

Потребно за упис: 

- Индекс (оверен зимски и летњи семестар, за самофинансирајуће студенте исплаћена школарина 

за претходну школску годину у целости) 

- 2 ШВ-20 - Образац можете преузети овде. http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/SV-

20_Obrazac_za_2018.pdf 

- Уплата трошкова уписа у износу од 6.000,00 на жиро рачун 

- Уплата прве рате школарине у износу од 8.000,00 на жиро рачун за самофинансирајуће студенте. 

- Уколико студент има неположене испите које преноси у следећу годину, у обавези је да изврши 

уплату на жиро рачун (по важећем ценовнику је цена 1 бода 500,00 динара) 

- Сви студенти су у обавези да предају Изјаве о изборним предметима за наредну годину студија, 

најкасније приликом уписа. Изјаве су доступне у факултетској књижари. 

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОДСЛУШАЛИ ЗАВРШНУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 

Студенти који су одслушали завршну годину студија у обавези су да продуже статус студента до 

10. Oктобра 

Потребно за продужење статуса студента: 

- Индекс (оверен зимски и летњи семестар, исплаћена школарина за претходну школску годину у 

целости) 

- Молба 

- Уплата трошкова уписа по важећем ценовнику: 

 Први пут 6.000,00 

 Други пут 8.000,00 

 Трећи пут 10.000,00 

 Четврти и сваки наредни пут 12.000,00 

Уколико студент има неположене испите које преноси  у обавези је да изврши уплату за пренос 

бодова на жиро рачун (по важећем ценовнику је цена 1 бода 500,00 динара) 

 

  

Жиро-рачун за све уплате  840-1271666-43 и БЕЗ персоналног позива на број студента. 
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УПУТСТВО ЗА ОТВАРАЊЕ НАЛОГА НА СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА 

 

СВАКИ СТУДЕНТ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ОТВОРИ СВОЈ НАЛОГ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ИСПИТА. 

АПЛИКАЦИЈА ЗА ЛОГОВАЊЕ НАЛАЗИ СЕ НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ, СА ДЕСНЕ 

СТРАНЕ ЕКРАНА (ОБЕЛЕЖЕНА ЈЕ ЦРВЕНОМ БОЈОМ)  : http://zpupin.tfzr.uns.ac.rs/ssluzba/ 

Електронска пријава испита – УПУТСТВО 

Логовању се приступа на следећи начин: 

1. Корак : 

У први ред морате редом укуцати : ознаку матичне књиге, затим број индекса и школску годину 

уписа.  

Нпр. За број индекса IM1/19 укуцава се редом :    

  

(студијски програм се бира у падајућем менију) 

У други ред морате укуцати тачан ЈМБГ  

 

2. Корак: 

Када овако попуните тражене податке, са леве стране екрана ће вам се отворити  три нова поља, 

где ћете редом укуцати лозинку, потврдити је и укуцати своју е-маил адресу (као када отварате 

налог на некој од друштвених мрежа) 

Ако сте све исправно урадили отвориће вам се ваша страница, где ћете моћи да ажурирате своје 

податке, бирате изборне предмете (ова још није у функцији али ће ускоро бити) и пријављујете 

испите већ од јануарског испитног рока. 

Сваки следећи пут логоваћете се само са бројем индекса и лозинком 

IM  1 / 2019 
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