
 
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС СТУДЕНАТА 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  
У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ  

 
Студенти ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА који су стекли право на упис у 
школској 2014/2015. години подносе следећа документа:  

1. Индекс (добија се на шалтеру студентске службе) 
2. Два обрасца ШВ-20 (добијају се на шалтеру студентске службе) 
3. Две фотографије формата 4,5х 3,5 cm (за индекс), 
4. Образац предмета које студент уписује у школској 2014/2015. години (добија се на 

шалтеру студентске службе) 
5. Доказ о семестралној уплати за школску 2014/2015. годину у износу од 1.400,00 

динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број  
840-1747666-77 

Позив на број: 205-555 
Сврха уплате: Семестрална уплата 

6. Доказ о уплати за издавање индекса и два ШВ-20 обрасца у износу од 500,00 
динара на жиро рачун Факултета заштите на   раду у Нишу, број: 

840-1747666-77 
Позив на број: 205-24 

Сврха уплате: Издавање индекса 
7. Доказ о уплати за два ШВ-20 обрасца у износу од 200,00 динара на жиро рачун 

Факултета заштите на   раду у Нишу, број: 
840-1747666-77 

Позив на број: 205-25 
Сврха уплате: Издавање овразаца за упис 

8. Доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте) сразмерно броју 
бодова уписаних предмета на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу, број: 

840-1747666-77 
Позив на број: 205-20 

Сврха уплате: Школарина 
Школарина за студенте држављане Републике Србије износи 1.200,00 динара по 
ЕСПБ боду а за студенте стране држављане 25 евра по ЕСПБ боду и може се 
уплатити на један од два начина: 

 Уплатом целокупног износа одмах при упису 
 Уплатом у три једнаке рате према следећој динамици: 

 прва рата приликом уписа 
 друга рата до 15. 01. 2015. године 
 трећа рата до 31. 05. 2015. године 

Упис студената је од 15. јула 2014. год. до 17. јула 2014. год. 
 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 
ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

 
Др Емина Михајловић, ванр. проф. 


