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ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА I, II и III ГОДИНЕ ОСС И      
      СТУДЕНТИМА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

 
 

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ И СТУДЕНТЕ НАСТАВЕ УЗ РАД  И ОВЕРА   
ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА У ЈУНСKOM  ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ                                    

2022/2023. ГОДИНЕ 
 
Према члану 29 Правилника о правилима основних и мастер струковних 
студија ОБАВЕЗА је студента да овери семестар. 
 

ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА 
 ПЛАЋАЈУ СВИ СТУДЕНТИ  НА ОБА НИВОА СТУДИЈА ИЗНОСИ 1.000 ДИНАРА  

 
 

Услови за оверу семестра и пријаву испита: 
 

• испуњење предиспитних обавеза од најмање 15 поена по предмету у 
том семестру (за оверу семестра) и 30 поена (за пријаву испита) ; 

• уплата 8 рата школарине за самофинансирајуће студенте а за 
студенте мастер студија, друга година који ће у јунском року 
дипломирати исплата целокупне школарине ( уплатнице доставити у 
Студентску службу) ; 

• уплата наставе за студирање уз рад за летњи семестар (уплатнице 
доставити у Студентску службу)  
 

 
      Износ пријаве испита за самофинансирајуће студенте основних студија 
износи 1.000 динара по испиту а на мастер струковним студијама износи 
1.200 динара по испиту (уплатнице доставити у Студентску службу) 
Пријава испита на основним студијама  за буџетске студенте износи 1.000 
динара – од трећег пута пријаве испита (рачуна се и неизлазак на испит ). 
Студентска служба потписом и печатом оверава семестар ако студент има 
потписе из свих наставних предмета. 
                                           
        Изузетно, студнет може оверити семестар без потписа наставника о 
испуњености обавеза из највише 2 наставна предмета уз надокнаду 
трошкова (5.000 динара по потпису).   
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       Oвера ван датих термина на оба нивоа студија износи 4.400 динара уз 
све потписе из наставних предмета летњег семестра. 
 

Пријава испита -1.2.и 3. јун 2023.  
од 9-14 часова за студенте ОСС И МСС  СТУДИЈА 

 
       Студенти  основних и мастер струковних студија достављају дневнике 
и пријаву за испит из стручне праксе заједно са пријавом испита. (НЕ 
ПЛАЋА СЕ). 
 
       Студенти II године МСС предају СИР у форми семинарског рада, у  
једном одштампаном примерку потисан од стране ментора и студента уз 
испитну пријаву на име предмета Студијски истраживачки рад. 
  
       По Правилнику без оба потписа (ментора и студента) не може се 
предати СИР. 
        
 
 
 
 

Шабац, 10.05.2023.                                                          Студентска служба       
 
 
              
 

 
 
 
         
   

                                                               
 
   


