
Студенти којима је у било ком тренутку одобрен статус мировања (и имају статус 
студента у школској 2021/2022. години) 

 
Студенти којима је одобрен статус мировања у претходном периоду, а имају статус 
студента у текућој школској години, статус могу да регулишу на следеће начине, у 
зависности од броја година активног студирања. Под тим појмом подразумевају се све оне 
године које нису биле замрзнуте. 
 
 

1. Студенти који имају једну активну годину студирања и желе да обнове статус 
и у другој години статус регулишу по следећој процедури: 

 
1. Електронско попуњавање ШВ-20 обрасца 
 
a. Приступите порталу anketa.ekof.bg.ac.rs 
b. Корисничко име је ваш број индекса, обавезно ставити 6 цифара од чега су прве 

две година уписа а остало је број индекса (пример: 202626 за студента уписаног 
школске 2020/2021. године) 

c. Шифра је ваш ЈМБГ  
 

Попуњавање је ОБАВЕЗНО пре подношења документације за регулисање статуса. 
Приступ линку ће бити могућ од 20.09.2022. године. 
 

2. Након електронског попуњавања ШВ-20 обрасца студенти могу регулисати 
статус на шалтеру (приземље Факултета) у периоду 10.10.2022. од 15 до 18 
часова (не мора лично). Неопходно је поднети следећу документацију: 
 

a. Индекс 
b. ШВ-20 образац 
c. Студент је ослобођен плаћања 10 ЕСПБ који се односе на оцену и одбрану 

мастер рада. Пренос свих осталих ЕСПБ се плаћа, где вредност 1 ЕСПБ износи 
3.288,00 динара. Уплату је неопходно извршити на рачун Факултета са личним 
позивом на број који се налази на налогу студента. 
      Студенти су у обавези да упишу све неположене предмете. Ова уплата    `
 могућа је у у три рате по следећој динамици: 

Прва рата 30% – приликом уписа 
Друга рата 40%  – до 15.01.2023. год. 
Трећа рата 30%–  до 15.03.2023. год. 

 
2. Студенти који имају две активне године студирања и желе да обнове статус и у 

трећој години статус регулишу по следећој процедури: 
 

1. Електронско попуњавање ШВ-20 обрасца 
 

a. Приступите порталу anketa.ekof.bg.ac.rs 



b. Корисничко име је ваш број индекса, обавезно ставити 6 цифара од чега су прве 
две година уписа а остало је број индекса (пример:192626 за студента уписаног 
2019/2020  школске године) 

c. Шифра је ваш ЈМБГ  
 
Попуњавање је ОБАВЕЗНО пре подношења документације за регулисање статуса. 
Приступ линку ће бити могућ од 20.09.2022. године. 
 

2. Након електронског попуњавања ШВ-20 обрасца студенти могу регулисати 
статус на шалтеру (приземље Факултета) у периоду 10.10.2022. од 15 до 18 
часова (не мора лично). Неопходно је поднети следећу документацију: 

 
a. Молба продекану за научноистраживачки рад (купује се у скриптарници) 
b. ШВ-20 образац (купује се у скриптарници) 
c. Пренос преосталих ЕСПБ до реализације свих студијских обавеза (остварених 

60 ЕСПБ) се плаћа где 1 ЕСПБ износи 3.288,00 динара. Уплату је неопходно 
извршити на рачун Факултета са личним позивом на број који се налази на 
налогу студента. 
 
      Студенти су у обавези да упишу све неположене студијске обавезе. Ова 
уплата могућа је у у три рате по следећој динамици: 

Прва рата 30% – приликом уписа 
Друга рата 40%  – до 15.01.2023. год. 
Трећа рата 30%–  до 15.03.2023. год. 

 
3. Уколико имају активни статус у школској 2021/22. години и 14.10.2022. им 

престаје статус студента (истичу три године активног студирања) могу поново да 
конкуришу по истеку статуса студента, да се рангирају са осталим кандидатима и да се 
упишу поново на мастер студије. Због промене акредитације, студенти се могу уписати 
само на нове програме. Услед промене курикулума, може се десити да ће студенти 
морати да полажу додатне испите. Табелу о еквиваленцији, где можете видети 
признате испите можете наћи ОВДЕ. Курикулуме по којима ће се одржавати настава 
од школске 2022/23. године, можете видети ОВДЕ. 

Пријава за ове студенте ће се одржати у другом конкурсном кругу (од 16.10.2022. године) 
након истека статуса. Сви детаљи биће благовремено објављени  на делу сајта везаном за 
упис на мастер академске студије. 

 
 
Уколико су потребне додатне информације, студенти којима је одобрен статус мировања 
у претходном периоду, могу да се јаве 28.09.2022. године у канцеларије 128 и 129 (I 
спрат), од 14-16 часова.  
 
 
 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/09/Tabela-o-ekvivalenciji-predmeta.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master

