
 
ОКТОБАР I ИСПИТНИ РОК 2021. ГОДИНЕ 

ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ 

 

 ОКТОБАР I испитни рок 2021. године ће трајати од 20.09. до 

30.09.2021. године. У овом року немају право да полажу испите 

студенти на петогодишњим интегрисаним студијама као ни 

студенти генерације 2009 због истека рока за завршетак студија у 

двоструком трајању.  

Изузетак су они студенти из генерације 2009 који су у току 

досадашњег школовања користили право мировања. Њима се рок 

за завршетак студија у двоструком трајању продужава за онолико 

колико је трајало мировање; 

 Студенти на интегрисаним студијама моћи ће да пријаве испите од   

10.09.–16.09.2021. године преко интернета у било које доба дана;  

 Накнадно пријављивање испита из предмета на којима постоји 

више наставника биће могуће само 17.09.2021. године у студентској 

служби.  

Сва накнадна пријављивања испита се плаћају 500,00 динара 

ВИШЕ него редовно пријављивање (700,00 уместо 200,00 динара за 

испите који се пријављују прва три пута, односно 1500,00 уместо 

1000,00 динара за испите који се пријављују више од три пута). 

 Електронско распоређивање испитивача биће покренуто 

17.09.2021. године око 13,30 часова. 

 Новац за пријављивање испита и за школарину (ко није платио) 

на студентским налозима треба да буде до 10.09.2021. године; 

 Студентима којима новац за школарину буде учитан на налог тек 

последњег дана предвиђеног за самостално пријављивање испита, 

школарина ће бити раздужена истог дана око 14 часова. Након 

тога, а најкасније до краја дана, студенти ће сами моћи да пријаве 

испите преко својих налога. 

 Апсолвенти који испите не пријављују електронским путем своје 

испитне пријаве могу да предају у студентској служби од 10.09.-

16.09.2021. године од 09,00-13,00 часова, или да их пошаљу поштом 

(обавезно навести у адреси - за Студентску службу) тако да пријаве 

стигну најкасније до 10.09.2021. године. Накнадна пријава испита 

се наплаћује 1500 динара по испиту, уз прибављену сагласност са 

одговарајуће катедре. 

 Распоред полагања испита и остале обавезе у вези са испитним 

роком треба проверити на катедрама. 

 


