
 
 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ЗА ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ЗА 

ШКОЛСКУ 2015/ 2016. ГОДИНУ  

 
Студенти пријављују испите преко студентског сервиса 24. 06. и  25. 06. 2016. године. 

 

Самофинансирајући студенти су у обавези да уплате пету рату школарине до датума (27. 

05. 2016. године)  предвиђеног чланом 9, Уговора о студирању за школску 2015/2016. 

годину, а пре пријављивања испита за јулски испитни рок. Уплату извршити на жиро 

рачун број 840-1906666-26 модел 97 са обавезним позивом на број (налази се у 

апликацији Е-СТУДЕНТ). Уколико се не наведе тачан позив на број уплата неће бити 

евидентирана и студент неће бити у могућности да пријави испите.  

 

С обзиром на кратак рок између испитних рокова, молимо студенте да 

своју обавезу плаћања рате школарине изврше најкасније до 10. 06. 

2016. године и примерак уплатнице донесу у Студентску службу 

најкасније 11. 06. 2016. године од 11.00 до 13.00 часова. За уплате после 

овог датума постоји могућност да не буду евидентиране, а самим тим 

студенти ће бити у немогућности да пријаве испите.  
 

За свако пријављивање после истека рока за пријаву испита плаћа се накнада у 

износу од  1.000,00 динара (текући рачун Учитељског факултет: 840-1906666-26 модел 

97 са позивом на број 89100) предвиђена Одлуком о износима накада за услуге које се 

пружају студентима за школску 2015/2016. годину. 

 

Студенти који нису попунили електронски ШВ-20 образац у апликацији Е- 

СТУДЕНТ неће моћи пријавити испите.  

 

Студенти могу проверити да ли су на списку пријављених испита 25. 06. 2016. године. У 

случају примедби могу се обратити Студентској служби, Краљице Наталије 43, дана 27. 

06. 2016. године у времену од 11:00 до 13:00 часова. 

Студенти који плаћају испите потребно је да доставе доказ о уплати испита Студентској 

служби, Краљице Наталије 43,  24. 06. и 25. 06. 2016. године у времену од 11:00 до 13:00 

часова (текући рачун Учитељског факултета 840-1906666-26 модел 97 са позивом на број 

из апликације Е-СТУДЕНТ).  

Студенти на дошколовавању и студенти уписани на студије школске 2005, 2004...  могу 

пријавити испите 25. 06. 2016. године у времену од 11:00 до 13:00 часова (текући рачун 

Учитељског факултет: 840-1906666-26 модел 97 са позивом на број 89100). 
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