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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Служба за наставу и студентска питања
ПРАВИЛА ДОСТАВЉАЊА ИСПИТНИХ ПРИЈАВА
I Неблаговремене и неисправне пријаве испита могу бити прихваћене једино као
накнадне пријаве, односно, уколико подносилац пријаве изврши доплату до износа
који је Одлуком Факултета предвиђен за накнадну пријаву испита.
Неблаговременом пријавом испита сматраће се пријава која је достављена Служби
након датума назначеног у Обавештењу истакнутом на огласној табли и Интернет страници
Факултета.
Када се пријава доставља Служби путем поште препоручено потребно је да датум
предаје пошти и датум означен на уплатници одговарају датуму који је предвиђен за
благовремену пријаву испита.
Уколико студент накнадно пријављује испит, потребно је да накнадна пријава буде
достављена Служби најкасније два дана пре дана који је у истакнутом Распореду наведен
као први дан за извођење испита из одређеног предмета који студент пријављује.
Неисправном пријавом испита сматраће се пријава у следећим случајевима:
недостаје доказ о уплати накнаде или формулар за пријаву испита, унет погрешан број
индекса, није означен испит који студент пријављује, уплаћена накнада која је мања од
висине накнаде предвиђене Одлуком, као и пријава испита коју студент изврши у тренутку
када није регулисао свој статус на Факултету, односно, није оверио семестар или није
измирио финансијске обавезе према Факултету према евиденцији Службе (студент је дужан
да благовремено доставља одговарајуће податке и доказе Служби). Приликом утврђивања
исправности пријаве у погледу измирења финансијских обавеза студента, Служба врши
проверу на основу података у својој евиденцији, односно на основу достављених
уплатница, да ли је студент измирио све рате које су према утврђеној динамици доспеле за
плаћање закључно са датумом када је Обавештење о организацији сваког конкретног
испитног рока истакнуто на огласну таблу.
II Накнадном пријавом сматраће се и пријава другог, а не испита који је студент
означио на испитној пријави.
III Потребно је да најкасније 2 (два) дана пре почетка испитног рока студент, увидом
у појединачни распоред полагања испита на сајту Факултета или на шалтеру Службе,
провери да ли је његова пријава испита прихваћена, односно, да ли има право полагања
испита који је пријавио. Уколико је пријава испита прихваћена, накнада уплаћена за
пријаву испита важи само у текућем испитном року.
IV Будући да се коначни спискови утврђују најкасније дан пре почетка испита из
одређеног предмета, измене записника нису могуће на дан испита, а самим тим ни полагања
тог испита у текућем испитном року.

