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ОБАВЕШТЕЊЕ 

ЈУНСКИ (РЕДОВНИ) ИСПИТНИ РОК У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ БИЋЕ ОДРЖАН 
ОД 05. ДО 29. 06. 2019. ГОДИНЕ 

 

 Пријављивање испита врши се убацивањем пријава у сандучиће или електронским путем, у 
периоду од 15. до 22. маја 2019. године. 

 Студенти којима је испит из мајског испитног рока заказан за 22. мај, пријаву испита за јунски 
испитни рок могу поднети и 23. маја,  искључиво на шалтеру Службе, уз индекс. 

 Самофинансирајући студенти су дужни да до 22. маја измире све заостале рате  школарине које 
су доспеле до 30. априла 2019. године. 

 У јунском испитном року студенте са парним бројем индекса испитиваће наставници са вишим 
звањем, а студенте са непарним бројем индекса наставници са нижим звањем (осим на 
предметима на којима има три или више наставника, где се примењују посебна правила). 

 Оквирни распоред полагања испита за јунски испитни рок биће објављен 30. маја 2019. године. 
 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА У ОВОМ РОКУ СТУДЕНТИ ПЛАЋАЈУ СЛЕДЕЋЕ НАКНАДЕ: 
I   Студенти који студирају по „Болоњи“_ 
А) Студенти који су први пут уписали годину студија (буџетски и самофинансирајући) 

1. Прве три пријаве испита из предмета са уписане године студија .................................................. 0 динара; 
2. Четврта и свака наредна пријава из предмета са уписане године студија................................   800 динара; 
3. Прве три пријаве испита из предмета са претходних година студија .......................................  550 динара; 
4. Четврта и свака наредна пријава испита из предмета са претходних година студија.............   800 динара; 

Б) Студенти који су обновили годину студија  
1. Прва пријава испита у обновљеној години (за сваки предмет)............... ....................................... 0 динара;
2. Друга и трећа пријава испита ........................................................................................................  550 динара; 
3. Четврта и свака наредна пријава испита......................................................................................   800 динара; 

В) Студенти након истека школске године у којој су слушали IV годину студија, осим 
студената у „продуженој“ години 
1. Прве три пријаве испита у школској години ................................................................................. 550 динара;
2. Четврта и свака наредна пријава испита ....................................................................................... 800 динара; 

Г) Студенти у „продуженој” години студија  * 
1. Прва пријава испита у „продуженој” години студија (за сваки предмет) .................................. 0 динара; 
2. Друга и трећа пријава испита ......................................................................................................  550 динара; 
3. Четврта и свака наредна пријава испита ....................................................................................  800 динара; 
Број пријава испита за потребе овог става рачуна се из почетка сваке школске године. 
 

II   Студенти који студирају по старим студијским програмима 
А) Самофинансирајући студенти, сви студенти који су обновили годину и самофинансирајући

студенти током трајања апсолвентског стажа 
1. Пријава испита (без обзира на број полагања)  ...........................................................................550 динара; 

Б) Студенти (буџетски и самофинансирајући) по истеку апсолвентског стажа 
1. Пријава испита (без обзира на број полагања)  ........................................................................ 1000 динара; 

 
III   Све категорије студената 

1. Полагање испита пред комисијом (после 3. неуспешног полагања)   .............................................. 3.000 динара; 
2. Полагање испита пред изабраним испитивачем  (после 4. неуспешног  полагања) ...................... 2.500 динара;
 3.  Накнадна пријава испита (најкасније до два дана пре почетка испита из предмета који се пријављује) и 

неуредна пријава испита коју студент не исправи у остављеном року, накнада износи: 
- за студенте који не плаћају накнаду за пријаву испита    .........................................................1500 динара; 
- за студенте који плаћају пријаву испита, накнада се увећава за 1000 динара. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *  „студенти у продуженој години студија“ - студенти који су у школској 2017/18. години одслушали 

IV годину студија као буџетски студенти (они тај статус имају само у шк. 2018/19. години) 
 

СЛУЖБА ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 

 


