
ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОМ НАЧИНУ ПРИЈАВЕ ИСПИТА ЗА 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2010/11. 
 

 

I 

Пријава испита за студенте, уписане на Факултет школске 2006/07. и касније 

 

1. Пријава испита за студенте обавља се по новом режиму пријављивања, почев од априла 

2011. 

2. Сваки студент мора да има своју шифру са којом ће убудуће обављати електронско 

пријављивање испита  

3. Наведену шифру студент мора лично да преузме са индексом у Студентској служби 

Факултета и то према следећем распореду: 

Прва година  01. марта од 8 до 19 часова; 

Друга година  02. марта од 8 до 19 часова; 

Трећа година  03. марта од 8 до 19 часова;  

Четврта година  04. марта од 8 до 19 часова. 

4. Студенти који не преузму шифру у наведеним терминима из оправданих разлога, могу 

овластити треће лице да преузме шифру уместо њих. Документе које треће лице доноси 

при преузимању шифре су: индекс студента за кога се преузима шифра, лична карта 

студента, лична карта лица које преузима шифру и писмено овлашћење студента трећем 

лицу. 

Последњи дан за овакво преузимање шифри је 07. март 2011. од 10 до 13 часова. 

5. Буџетски студенти са преузетом шифром обављају директно електронско 

пријављивање испита. Упутство за пријаву испита налази се на сајту Факултета 

/www.uf.bg.ac.rs/. 

Последњи дан за пријаву испита је 10. март 2011. године. 

6. Пријава испита за самофинансирајуће студенте обавља се тако што студент доноси 

уплатницу и лист са пријављеним испитима у Студентску службу од 01. до 05. марта 

2011. од 11 до 13 часова. Лист са испитима бесплатно се преузима у Скриптарници. 

Цена испита је 400,00 динара. 

Жиро рачун: 840-1906666-26 позив на број 85112007.  

7. Испитне пријаве сви студенти доносе на сам дан испита и предају је професорима или 

асистентима. 

8. Сви студенти су ОБАВЕЗНИ да после 14. марта провере на сајту Факултета да ли је 

испит успешно пријављен. За све евентуалне рекламације треба да се јаве у Студентску 

службу до почетка испитног рока.   
 

II 

Пријава испита за студенте уписане 2005. године и раније се обавља по старом систему. 

Пријава испита обавиће се од 28.фебруара до 05. марта од 11 до 13 часова у Ул. краљице 

Наталије 43. 

Цена испита је 400,00 динара.  

Жиро рачун 840-1906666-26 позив на број 85112007. 
  

III 

Пријава испита за студенте који се дошколовавају обавиће се: 

Од 28. фебруара до 05. марта од 11 до 13 часова у Ул. краљице Наталије 43. 

Цена испита је 400,00 динара.  

Жиро рачун 840-1906666-26 позив на број 85112007. 


