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УПИС КАНДИДАТА 
 

 Упис кандидата обавиће се у соби 205, у 9:30 часова. 
 

 Кандидати који стекну право уписа подносе:  

- Оригинална документа из средње школе (четири сведочанства и диплому), на увид 

- Извод из матичне књиге рођених  

- Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, 

- Два обрасца ШВ-20, (могу се набавити у књижари Факултета) - попунити према угледном примеру  

- Индекс – (може се набавити у књижари Факултета) - попунити према угледном примеру  

- Две фотографије 4.5x3.5 цм (једну залепити у индекс, а другу на један од ШВ образаца) 

- Потписану сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све студенте* 

- Потписан Уговор о студирању у 2 примерка * 

 Кандидати који су стекли право на упис, обавезни су да пре подношења докумената за 
упис, у соби 215a заведу потписане примерке Уговора, Сагласности и Изјаве.  

 Поред наведеног буџетски студенти подносе и следеће : 
- Потписану Изјаву о статусу у погледу финансирања у једном примерку*  и 
- Доказ о уплати 100.00 динара за рад Универзитетског центра за развој каријере. 

 

уплатница Архитектонски факултет у Београду 

Уплатилац име и презиме, адреса – БУЏЕТСКИ СТУДЕНТ 

АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Сврха уплате Уплата за рад Универзитетског центра за развој каријере 

Прималац Архитектонски Факултет у Београду 

Износ 100,00 динара 

Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34 

Позив на број 501 

 Самофинасирајући  и страни студенти, поред наведеног подносе и следеће : 

- Потписан уговор о плаћању школарине у 2 примерка * 

- Доказ о уплати школарине  

уплатница Архитектонски факултет у Београду 

Уплатилац име и презиме, адреса 

Сврха уплате школарина за I годину студија, (прва рата*)  

Прималац Архитектонски Факултет у Београду 

Износ износ дефинисан уговором 

Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34 

Позив на број 501 

*Начин плаћања школарине се утврђује уговором о плаћању школарине. 
 

 Страни држављани, поред наведеног подносе и следеће : 

- Нострификовану диплому, 

- Доказ да су здравствено осигурани за школску 2014/2015 годину, 

- Одговарајуће уверење да владају српским језиком и 

- Фотокопију важећег пасоша. 

*ФОРМУЛАРИ: Сагласнот, Изјава и Уговори добијају се у сали 215а на дан уписа. 

Два уверења о студирању – набавити у књижари Факултета и попунити према угледном примеру 
Индивидуално осигурање за текућу школску годину студенти могу уплатит код представника 
студената на Факултету, (висина упалте 500,00 дин). 
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УПУТСВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА  ШВ-20 
Број досијеа студента: попуњава Факултет  
Студијски прогарм и Врсту студија студент попуњава приликом уписа 

Остала обележја у обрасцу попуњава студент дописивањем тражених података или 
заокруживањем понуђених одговора: 

        
3. ВРСТА СТУДИЈА      16. Не одговарају студенти који су 
Основне академске студије  заокружити 1 или        ове године уписали студије 
Интегрисане академске студије заокружити 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

овде залепити 
слику  

4.5x3.5 цм 
Попуњава 
Факултет 

Универзитет у Београду 

Архитектонски факултет 

 

Студијски програм: 
 Основне академске студије Архитектурa или 

 Интегрисане академске студије Архитектура 

9. ПРЕБИВАЛИШТЕ 
 Студенти уписују место свог сталног боравка или својих родитеља  - издржаваоца .   
 Страни држављани, изузев оних који стално живе у Србији, уписују назив своје  државе. 

 14. ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 
 Лице које је раније дипломирало на некој вишој школи, факултету или умет. академији уписује назив те претходно  
завршене школе.  
 Лице које је студирало на некој висошколској установи, а није дипломирало, уписује назив средње школе. 

2  0  1 4 

Палилула 

      4     5 
 попуњава студент 
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26. ЗАНИМАЊЕ РОДИТЕЉА - ИЗДРЖАВАОЦА 
врста посла којим се неко лице бави у циљу стицања средстава за живот 
на пример: рудар, благајник, професор лаборант и сл. 

Београду,   12. 09.        4 

27. ДА ЛИ ЈЕ СТУДЕНТУ ПОТРЕБАН НЕКИ ОД НАВЕДЕНИХ ВИДОВА ПОДРШКЕ  
ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА СВАКОДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ НА ФАКУЛТЕТУ/ВИСОКОЈ 
ШКОЛИ могуће је заокружити више одговора) 

Да ли студент има потешкоћа у обављању свакодневних активности због неког 
здравственог проблема?  
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ПРИМЕР ПОПУЊЕНОГ ИНДЕКСА 
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ПРИМЕР ПОПУЊЕНОГ УВЕРЕЊА 
 

 


