
Предвиђени рокови за упис у школску 
2021/22. годину у више године студијског 
програма 
Школска 2021/22. година почиње 04. октобра 2021. године, према 
предвиђеном календару наставе. 
Распоред уписа студената у више године студија за школску 2021/22 
годину: 
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Студенти су у обавези да поштују предвиђене рокове за упис у школску 
2021/2022.годину. 
 
НАПОМЕНА: 
Октобарски испитни рок према Календару се завршава 25.09.2021. 
Свим студентима који стекну право уписа након октобарског испитног 
рока у обавези су да ОДМАХ након полагања испита изврше упис године 
у Студентској служби. 
 
Студенти су у обавези да поштују предвиђене рокове за упис у школску 
2021/22 годину. 
 
Студенти који ни за један предмет у школској 2021/22 години 
немају ПРВО праћење наставе (наставу су одслушали на свим 
предметима и имају право полагања испита), уписују се 6. и 7. 
октобра 2021.године, од 10.00 до 13.00h. 
 



ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ У ШКОЛСКОЈ 2020/21 
ОСТВАРИЛИ МАЊЕ ОД 37 ЕСПБ, А УПИСУЈУ СЕ У 2021/22 ГОДИНУ 
 
Студенти који су у школској 2020/21. остварили мање од 37 ЕСПБ, а 
уписују школску 2021/22. годину треба да поднесу молбе за праћење 
наставе на предметима који у збиру носе минимун 37 ЕСПБ. Факултет ће 
наставу организовати у складу са постојећим могућностима. 
Уколико студент није у могућности да прати предвиђене предмете који у 
збиру имају минимум 37 ЕСПБ, о томе мора да се изјасни и напише молбу 
за праћење наставе у мањем обиму ЕСПБ за школску 2020/21. Молбе се 
могу поднети најкасније до петка, 24.9.2021. године, до 13h, на шалтеру 
године коју уписујете, уз картон за избор предмета и ШВ образац. 
Студенти који подносе захтев за упис после предвиђеног рока за упис, 
плаћају таксу за накнадни упис године, у износу од 3.000 динара, према 
ценовнику услуга који важи од 27.10.2015. године. 
 
Обавештење за упис у више године студија - ИНТЕГРИСАНЕ 
СТУДИЈЕ 
Поштоване колеге, 
Ове школске године, картон за избор предмета које ћете пратити у 
школској 2021/22 години добијате у Одсеку за наставу, на шалтеру 
године коју уписујете. Картони су персонализовани и садрже списак 
предмета и опцију прво/поновно праћење наставе. Молимо Вас да 
пажљиво погледате пример попуњеног картона и податке евидентирате 
само у оквиру за то предвиђених поља. 
 
Упис студената у више године студија: 
1. Након септембарског испитног рока у школској 2020/21 
години, упис ће трајати од 13. до 17.9.2021. године, од 9.30 до 
13h. 
2. За студенте који полажу испите у октобарском испитном року, 
упис ће се обављати током рока – (одмах по завшеном полагању 
испита) од 9.30-13h. 
За упис је потребно: 
- индекс 
- 1 ШВ-20 образац 
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте * 
*школарина се може платити у 4 рате. Прва рата је фиксна и износи 
55.000,00 динара, а преостали део школарине се дели у три једнаке 
рате. 
- износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената 
(плаћа се на шалтеру, приликом уписа) 
- износ од 100 дин. за Каријер центар Универзитета у Београду 
- износ од 1500 дин. за заједничке послове Универзитета у Београду 
(важи за студенте који се не школују на буџету РС.) 
  



Обавештење за упис у више године студија - ОСС ЗУБНИ 
ТЕХНИЧАР ПРОТЕТИЧАР 
 
УПИС СТУДЕНАТА У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА: 
1. Након септембарског испитног рока у школској 2020/21 години, упис 
ће се обавити 17. и 28. 9. 2021. године, од 9.30 до 13h. 
За упис је потребно: 
- индекс 
- 1 ШВ-20 образац 
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте * 
*школарина се може платити у 4 рате. Прва рата је фиксна и износи 
45.000,00 динара, а преостали део школарине се дели у три једнаке 
рате. 
- износ од 400,00 динара за Здравствено потпорно удружење студената 
(плаћа се на шалтеру, приликом уписа) 
- износ од 100 дин. за Каријер центар Универзитета у Београду 
- износ од 1500 дин. за заједничке послове Универзитета у Београду 
(важи за студенте који се не школују на буџету РС.) 
 
ШКОЛАРИНА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22 ГОДИНУ 
Вредност 1 кредита у школској 2021/22 години је: 

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ 

Предмети I године Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин 

Предмети II године Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин 

Предмети III године Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин 

Предмети IV године Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин 

Предмети V године Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин 

Предмети VI  године Цена 1 ЕСПБ: 3.667 дин 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР 

Предмети I године Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин 

Предмети II године Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин 

Предмети III године Цена 1 ЕСПБ: 3.000 дин 
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