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1. УПИС У ДРУГУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 

а. Студент може да упише трећи блок (семестар) у статусу који се финансира из буџета, 

уколико је остварио најмање 48 ЕСПБ бодова. 

 

б. Студент који је остварио од 37 до 47 ЕСПБ бодова, може да упише трећи блок 

(семестар) у статусу самофинансирајућег студента. Студент је дужан да обавља 

консултације из предмета које није положио у првој години. 

 

в. Студент који је остварио мање од 37 ЕСПБ бодова уписује поново предмете које није 

положио уз финансијску надокнаду према одлуци Савета Факултета. 

 

 

2. УПИС У ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 

а. Студент може да упише пети блок (семестар) у статусу који се финансира из буџета, 

уколико је остварио најмање 48 бодова у текућој школској години, односно да је 

положио све испите из прве године и стекао укупно 60 + 48 = 108 ЕСПБ бодова. 

 

б. Студент који је остварио од 37 до 47 ЕСПБ бодова у текућој школској години, може 

да упише пети блок (семестар) у статусу самофинансирајућег студента. Студент је 

дужан да обавља консултације из предмета који није положио у другој години. 

 

в. Студент који оствари мање од 37 ЕСПБ бодова у другој години, обнавља другу 

годину слушајући предмете које није положио уз финансијску надокнаду према одлуци 

Савета Факултета. 

 

 

3. УПИС У ЧЕТВРТУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 

а. Студент може да упише седми блок (семестар) у статусу који се финансира из 

буџета, уколико је остварио најмање 48 ЕСПБ бодова у текућој школској години, 

односно да је положио све испите из прве и друге године и стекао укупно 60 + 60 + 48 = 

168 ЕСПБ бодова. 

 

б. Студент који је остварио од 37 до 47 ЕСПБ бодова у текућој школској години, може 

да упише седми блок (семестар) у статусу самофинансирајућег студента. Студент је 

дужан да обавља консултације из предмета који није положио у трећој години. 

 



в. Студент који оствари мање од 37 ЕСПБ бодова у трећој години, обнавља трећу 

годину слушајући предмете које није положио уз финансијску надокнаду према одлуци 

Савета Факултета. 

 

 

4. УПИС У ПЕТУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

 

а. Студент може да упише девети блок (семестар) у статусу који се финансира из 

буџета, уколико је остварио најмање 48 ЕСПБ бодова у текућој школској години, 

односно да је положио све испите из прве, друге и треће године и стекао укупно 60 + 60 

+ 60 + 48 = 228 ЕСПБ бодoва. 

 

б. Студент који је остварио од 37 до 47 ЕСПБ бодова у текућој школској години, може 

да упише девети блок (семестар) у статусу самофинансирајућег студента. Студент је 

дужан да обавља консултације из предмета који није положио у четвртој години. 

 

в. Студент који оствари мање од 37 ЕСПБ бодова у четвртој години, обнавља четврту 

годину слушајући предмете које није положио уз финансијску надокнаду према одлуци 

Савета Факултета. 

 

 

5. УПИС У ШЕСТУ  ГОДИНУ СТУДИЈА 

 

а. Студент може да упише једанаести блок (семестар) у статусу који се финансира из 

буџета, уколико је остварио најмање 48 ЕСПБ бодова у текућој школској години 

односно да је положио све испите из прве, друге, треће и четврте године и стекао 

укупно 60 + 60 + 60 +60+ 48 = 288 ЕСПБ бодoва. 

 

б. Студент који је остварио од 37 до 47 ЕСПБ бодова у текућој школској години, може 

да упише једанаести блок (семестар) у статусу самофинансирајућег студента. Студент 

је дужан да обавља консултације из предмета који није положио у петој години. 

 

в. Студент који оствари мање од 37 ЕСПБ бодова у петој години, обнавља пету годину 

слушајући предмете које није положио уз финансијску надокнаду према одлуци Савета 

Факултета. 

 

 

Напомена: 

Упис у ЧЕТВРТУ, ПЕТУ и ШЕСТУ годину студија, за студенте  који су уписали 

студије по ранијем Закону, упис се може обавити у складу са одлуком Наставно-

научног већа Медицинског факултета бр. 01-4280/17 од 27. 09. 2007. године. 
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