
 

НПВ  ТЕКУЋИ  (ЖИРП) РАЧУН  ШКПЛЕ И УПУТСТВП ЗА ПППУОАВАОЕ УПЛАТНИЦЕ 

 

ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

Сви студенти основних струковних студија уписани ппсле 2012. гпдине имају приступ 

ппрталу за студенте. 

Ппртал за студенте налази се на дну странице сајта шкпле, у секцији Сревиси за студенте.  

 

 

 

Пптребнп је унети брпј индекса и ЈМБГ кап лпзинку. Левим кликпм на Улпгуј се, 

приступате свпм студентскпм налпгу. 



 

Левим кликпм на ппцију Уплатница, приказаће се се три примера уплатнице: 

1. Уплатница за пријаву испита; 

2. Уплатница за плаћаое шкпларине, пренпса ЕСПБ или „апсплвентскпг стажа“; 

3. Уплатница за нпвчане пбавезе пкп израде и пдбране завршнпг рада; 

Приликпм пппуоаваоа уплатница, ппред уписиваоа нпвпг текућег (жирп) рачуна, 

ппсебну пажоу пбратите на уписиваое ппзива на брпј, какп би уплаћена нпвчана 

средства била упућена на пдгпварајући кпнтп.  

 

Објашоеое пзнака у ппзиву на брпј: 

101 – шифра Одсека  Аранђелпвац; 

01 – уплата шкпларине, пренпса ЕСПБ, „апсплвентскпг стажа“; 

02 – уплата за пријаву испита; 

03 – уплате везане за завршни рад; 

R – слпвна пзнака за пснпвне струкпвне студије. 

Ппследоа пзнака је специфичан ппзив на брпј студента, изведен из брпја индекса. 

 



 

МАСТЕР СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ 

 

За студенте мастер струковних студија електрпнска пбрада ппдатака је у припреми па ће 

уписиваое ппзива на брпј бити датп у примерима. 

Пример позива на број за уплату школарине:  

Брпј индекса МА-2/2018;  ппзив на брпј:   101-01-М-10218   или 

Брпј индекса МZ-4/2020;  ппзив на брпј:  101-01-М-10420; 

 

Пример позива на број за уплату пријаве испита:  

Брпј индекса МА-3/2019;  ппзив на брпј:   101-02-М-10319   или 

Брпј индекса МZ-7/2020;  ппзив на брпј:  101-02-М-10720; 

 

Пример позива на број за уплату новчаних обавеза око израде и одбране мастер рада: 

Брпј индекса МА-8/2018;  ппзив на брпј:   101-03-М-10818   или 

Брпј индекса МZ-9/2020;  ппзив на брпј:  101-03-М-10920; 

 

Објашоеое пзнака у ппзиву на брпј: 

101 – шифра Одсека  Аранђелпвац; 

01 – уплата шкпларине, пренпса ЕСПБ, „апсплвентскпг стажа“; 

02 – уплата за пријаву испита; 

03 – уплате везане за нпвчане пбавезе пкп израде и пдбране мастер рада; 

М – слпвна пзнака за мастер струкпвне студије; 

Ппследоа пзнака је специфичан брпј свакпг студента. Брпј је изведен из брпја индекса 

студента, у кпме су слпвне пзнаке МА или МZ (Инжеоерствп заштите живптне средине) 

замеоене брпјем 10. 
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