
Обавештење  
о упису ЕСПБ у школској 2022/2023. години 

 
Почев од генерације студената која је школске 2017/2018. године први пут уписала 

прву годину основних академских студија права, примењује се упис школске године 
УПИСОМ БОДОВА (ЕСПБ). Овај систем се примењује и на студенте који су студије 
уписали пре школске 2017/18. године, а определили су се за упис бодова. 

• Студенти који су стекли право уписа школске 2022/2023. године на терет буџета 
Републике Србије (стекли у школској 2021/2022. години најмање 48 ЕСПБ) у обавези су 
да упишу најмање 60 ЕСПБ, и то: 

1. Студент који је положио све испите са прве године мора уписати све предмете са 
друге године студијског програма, а студент који је положио све испите са прве и друге 
године студијског програма, мора уписати све предмете са треће године. У складу са тим , 
студент који је полжио све испите са треће године студија мора уписати све испите са 
четврте године студија. 

 
2. Студент који није положио све испите са претходних година студијског програма, 

најпре уписује неположене предмете из претходне школске године, а затим и предмете из 
наредне (друге или треће) године студија, до максималног броја од 72 ЕСПБ. 

• Студенти који у школској 2021/2022. години нису остварили 48 ЕСПБ, уписују 
школску 2022/2023. годину као самофинансирајући студенти, уписом најмање 37 
ЕСПБ и то:  

1. Студент најпре уписује предмете са ранијих година студијског програма, које није 
положио, по цени бода од 800 динара. Студенти имају могућност промене изборног 
предмета, али у том случају цена бода износи 1.433.33 динара. 

2. Остатак до минимално 37, а максимално 72 ЕСПБ, студент остварује уписом бодова 
из предмета са наредне године студијског програма по цени од 1.433.33 динара.  
 

Бирање предмета из којих се уписују бодови врши се попуњавањем анкетног листа 
који се преузима на скриптарници Факултета, у за то одређеном термину. 

 
3.Студент који студира уз рад, опредељује се, у складу са студијским програмом, за 

онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 30 ЕСПБ, у складу са претходна 
два става овог обавештења.   

•  Студент који  приликом уписа упише и изборне предмете,  тиме се уједно и 
определио које изборне предмете ће слушати у пролећном семестру. Уколико 
жели да промени изборне предмете то може урадити НА ШАЛТЕРУ службе до 
почетка наставе у пролећном семестру. 

• Студенти који то желе могу уписати  предмете (обавезне и изборне) и после 
јануарско-фебруарског рока, али само уколико збир броја бодова НЕПОЛОЖЕНИХ 
предмета који су одабрани приликом уписа школске године  и нових предмета (за 
које се опредељује после  јануарско-фебруарског рока) не прелази 72 и уколико се 
новоуписани предмети слушају у пролећном семестру. 



• Студенти  промену изборних и упис нових предмета могу извршити у тачно 
одеђеном року који ће бити објављен по окончању јесењег семестра. 

           
 

НАПОМЕНА: 
 

       Студенти који су први пут уписали прву годину Основних академских студија 
права пре школске 2017/2018. године, имају право да на лични захтев упишу школску 
2022/2023. годину уписом бодова из предмета, по горе наведеним правилима. 
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