
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
o начину пријаве испита у септембарском испитном року школске 2020/21. године 

Од 16.07.2021. године доступан је распоред испита у семтембарском испитном року и омогућена 
пријава испита путем портала за пријаву испита. Благовремена пријава могућа је према следећем 
распореду. 

 

Р.Б. Дан и датум испита Рок за пријаву испита 
1. Понедељак 16.08.2021. Четвртак 12.08.2021. у 13,00 ч 
2. Уторак 17.08.2021. Петак 13.08.2021. у 08,00 ч 
3. Среда 18.08.2021. Петак 13.08.2021. у 13,00ч 
4. Четвртак 19.08.2021. Понедељак 16.08.2021. у 13,00 ч 
5. Петак 20.08.2021. Уторак 17.08.2021. у 13,00 ч 
6. Субота 21.08.2021. Среда 18.08.2021. у 13,00 ч 
7. Недеља 22.08.2021. Четвртак 19.08.2021. у 13,00 ч 
8. Понедељак 23.08.2021. Петак 20.08.2021. у 08,00 ч 
9. Уторак 24.08.2021. Петак 20.08.2021. у 13,00 ч 
10. Среда 25.08.2021.   Понедељак 23.08.2021. у 13,00 ч 
11 Четвртак 26.08.2021. Уторак 24.08.2021 у 08,00 ч 
12. Петак 27.08.2021. Среда 25.08.2021. у 13,00 ч 

 

Након наведених датума, пријава испита могућа је уз плаћање казне и сагласност предметног 
наставника и продекана за наставу. Постоји могућност да овакви захтеви буду одбијени због 
ограниченог броја места у учионицама. Моле се студенти да благовремено пријављују испите. 

Због проглашене епидемије на територији Републике Србије испити ћe се организовати уз 
поштовање свих , у том тренутку прописаних хигијенских и епидемиолошких мера. 

Како би што боље сагледали стваран број студената који ћe изаћи на испит, према распореду 
испита, у поступку пријаве потребно је да се студент изјасни који део испита полаже: 

1. Цео испит (без обзира на број делова) 
2. CAMO усмени (положен испит преко колоквијума, положен писмени у претодном року у 

текућој школској год.) 

Опцију 1 бирају студенти који полажу цео испит и који ће се појавити у учионици према заказаном 
распореду полагања. 

Опцију 2 бирају студенти који полажу само усмени део испита, било да имају положен писмени 
испит који им и даље важи, да су ослобођени полагања писменог дела испита или да испит има 
само усмени део. Ови студента нeћe се појавити у учионици према распореду полагања испита. 

Београд 16.07.2021.год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

одекан эа наствqу 
6ïï,. др Ненад Фрй 


