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Статут чл.112. 

 Предметни наставник потписом у индексу потврђује да је студент у току семестра испунио 
своје обавезе из одређеног предмета студијског програма. 
 Овлашћено лице Академије потписом и печатом оверава семестар, под условом да студент 
има потпис наставника из одговарајућих наставних предмета. 
 Студент може пријавити испит ако је извршио све предиспитне обавезе и стекао право да 
изађе на испит и ако је оверио семестар. 
 Овером семестра студент стиче право да настави са извршавањем прописаних обавеза у 
наредном семестру. 
 Студент уписује студије и оверава њихову успешност, у начелу, по семестрима и годинама 
студија. 

 

 

Децембарски испитни рок 

 

 Сви студенти који су у школској 2018/19 стекли довољан број предиспитних поена за полагање 
испита (најмање 30) за предмете летњег семестра имају могућност пријаве и полагања испита у 
децембарском року ( ово право могу искористити и у јануарско-фебруарском испитном року ).  

Такође су у обавези да се у доле неведеним роковима обрате професорима и узму потписе за 
предмете летњег семестара школске из 2018/19  као и да их овере (за предмете које нису положили , а 
стекли су услов за полагање), а у школској 2019/20.години. 

 Право на пријаву испита имају студенти који су у предвиђеним роковима извршили своје 
финансијске и административне обавезе према школи. 

Потписивање индекса врши се у периоду од 18.11.2019. до 23.11.2019.године. 

Овера семестра врши се у периоду од 20.11.2019. до 30.11.2019. године. 

Уплата за пријаву испита врши се у периоду од 25.11.2019. до 29.11.2019. године. 

Пријава испита врши се у периоду од 02.12.2019. до 07.12.2019.године. 

Децембарски ипитни рок траје у периоду од 16.12.2019. до 20.12.2019. године. 

 

Студент који за децембарски рок изврши уплату таксе за оверу семестра, исту користи и за оверу 
зимског семестра за шк.2019/20.годину. 

 



Јануарско-фебруарски испитни рок 

 

Сви студенти који су у школској 2018/19 стекли довољан број предиспитних поена за полагање 
испита (најмање 30) за предмете летњег семестра и студенти који су у школској 2019/20 стекли довољан 
број предиспитних поена за предмете зимског семестра , имају могућност пријаве и полагања испита у 
наведеном року. Такође су у обавези да се у доле неведеним роковима обрате професорима и узму потписе, 
као и да овере потписе зимског семестара за  школску 2019/20. годину.  

 Право на пријаву испита имају студенти који су у предвиђеним роковима извршили своје 
финансијске и административне обавезе према школи. 

Потписивање индекса врши се у периоду од 25.11.2019. до 29.11.2019.године. 

Овера семестра врши се у периоду од 02.12.2019. до 13.12.2019. године. 

Уплата za пријаву испита врши се у периоду од 09.12.2019. до 13.12.2019. године. 

Пријава испита врши се у периоду од 16.12.2019. до 23.12.2019.године. 

Јануарско-фебруарски ипитни рок траје у периоду од 13.01.2020. до 31.01.2020. године 

 

 

Оверу семестра плаћају сви студенти. Потребна документација за оверу семестра: 

1. Индекс (са потписима на адекватној страни – у уписној 2019/20) 
2. Семестрални лист (уписати шифру, назив предмета и фонд часова за предмете из којих су стекли 

право на полагање испита)- на фотокопирници школе 
3. Фотокопија прве стране индекса са сликом и стрaнице где се налазе потписи  које студент оверава у 

шк. 2019/20.год. 
4. Уплата таксе на жиро рачун школе 840-1105666-45, позив на бр. S56, сврха уплате : овера 

семестра, износ 1000,00 дин (први примерак уплате) 
 

 


