Распоред доласка студената за оверу летњег семестра
школске 21/22. год. на шалтер бр 2:
Моле се студенти да:
1. Попуне искључиво оне предмете на Семестралном листу за које су добили
потпис професора у индексу.
2. Копију индекса (прву страну и страну на којој су потписи који се
оверавају), Семестрални лист и уплатницу не савијају већ стављају једно
на друго следећим редоследом у индекс: прво Семестрални лист, испод
њега оригинал уплатницу па на дно копију индекса.
3. Да попуне шифру предмета и фонд часова у индексу за предмете за које
су добили потпис.

Среда, 04. мај 2022. (НД)
11:00 (нд16042- нд18051)
11:30 (нд18052- нд19014)
12:00 (нд19015- нд19029)
12:30 (нд19030- нд19047)

Четвртак, 05. мај 2022. (МР)
11:00 (мр17023-мр19006)
11:30 (мр19007-мр19020)
12:00 (мр19021-мр19036)
12:30 (мр19037- мр19052)

Петак, 06. мај 2022. (НД)
11:00 (нд20001- нд20017)
11:30 (нд20018- нд20034)
12:00 (нд20035- нд20053)
12:30 (нд20054- нд20068)

Понедељак, 09. мај 2022. (МР)
11:00 (мр21001- мр21017)
11:30 (мр21018- мр21033)
12:00 (мр21034- мр21050)
12:30 (мр21051- мр21067)

Уторак, 10. мај 2022. (МР)
11:00 (мр20001- мр20016)
11:30 (мр20017- мр20032)
12:00 (мр20033- мр20048)
12:30 (мр20049- мр20063)

Среда, 11. мај 2022. (НД, ЗП)
11:00 (нд19051- нд19065)
11:30 (зп21001- зп21016)
12:00 (зп21017- зп21032)
12:30 (зп21033- зп21048)

Четвртак, 12. мај 2022. (МР, НД)
11:00 (мр19054- мр19072)
11:30 (мр19073- мр19087)
12:00 (нд21056- нд21068)

Петак, 13. мај 2022. (ЗП)
11:00 (зп17001- зп18020)
11:30 (зп18022- зп18039)
12:00 (зп18040- зп19003)
12:30 (зп19004- зп19020)

Понедељак, 16. мај 2022. (МР, ЗП)
11:00 (мр21068- мр21084)
11:30 (зп20001- зп20010)
12:00 (зп20011- зп20022)
12:30 (зп20023- зп20033)

Уторак, 17. мај 2022. (МР, ЗП)
11:00 (мр20064- мр20081)
11:30 (зп20034- зп20044)
12:00 (зп20045- зп20057)

Среда, 18. мај 2022. (ЗП)
11:00 (зп21049- зп21064)
11:30 (зп21065- зп21081)
12:00 (зп20059- зп20068)

Четвртак, 19. мај 2022. (НД)
11:00 (нд21001- нд21014)
11:30 (нд21015- нд21028)
12:00 (нд21029- нд21042)
12:30 (нд21043- нд21055)

Петак, 20. мај 2022. (ЗП)
11:00 (зп19021- зп19037)
11:30 (зп19039- зп19054)
12:00 (зп19055- зп19072)

Моле се сви студенти да поштују долазак у заказано време како бисмо
избегли гужву и задржавање у дворишту и холу Школе.
Душица Јовановић

