
ДОДАТНИ ТЕРМИН У ОКВИРУ ШЕСТОГ ИСПИТНОГ РОКА У ШКОЛСКОЈ 
2021/2022. ГОДИНИ - OБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈАВИ И ОДЈАВИ ИСПИТА 

Право  на  пријаву  користе  студенти  који  у  регистру  пријављених  испита  у  школској
2021/2022. години из одређеног предмета имају највише пет полагања.
Предмети из јесењег семестра полагаће се у суботу 24. септембра, а из пролећног семестра у
недељу 25. септембра 2022. године.  Студент може да пријави један испит из јесењег и један
испит из пролећног семестра
Испити  се  могу пријавити и  одјавити  електронским путем преко web сервиса факултета
http://sservis.ekof.bg.ac.rs/ искључиво  oд 19.  до  21.  септембра 2022.  године  до 23.59h.
Саветујемо студенте да изврше благовремено уплату за жељени испит без обзира на излазак
резултата из последњег рока. Пријаве испита путем е-молбе или мејла, накнадне пријаве или
одјаве  испита  се  неће  узимати  у  обзир  због  специфичности  организације  рока (кратких
рокова пријаве/одјаве испита, и израде испитних спискова).
Накнада по  једном  пријављеном  предмету  у  додатном  термину износи  3.561,00  рсд  и
уплаћује  се  на  рачун  Факултета  840-1109666-73  уз  позив  на  лични  број. Уплату  треба
извршити најкасније до 19. септембра 2022. године до 12h1. У супротном, студент неће моћи
да пријави испит.  Неће бити повраћаја  финансијских средстава.  Средства, која остану на
финансијској картици  за студенте који пријаве испите у овом термину, а не знају резултате
испита  из  октобарског  рока,  могу  да  их  искористе  за  плаћање  школарине  за  ЕСПБ  које
преносе у наредну годину или за плаћање других накнада.
ВАЖНА НАПОМЕНА:  У тренутку пријаве  испита  студент  мора имати  на  финансијској
картици измирена дуговања и уплаћена средства за пријаву испита. Ови рокови уплата важе
за  све  врсте  уплата,  без  обзира  да  ли  се  плаћа  е-банкингом  или  у  пошти/банци.  Након
извршене уплате, проверите да ли је службеник у банци тачно прекуцао Ваш лични позив на
број да се не деси да Вам средства не буду евидентирана на картици. Неће бити времена за
исправке на сервису па се може десити да не пријавите испит и пропустите рок. 
Понављамо  још  једном,  могућа  је  искључиво  самостална  пријава  и  одјава  путем
сервиса!

COVID 19 – ДОДАТНИ ТЕРМИН: 
Студенти који су били спречени да користе јунски, јулски, септембарски или октобарски рок,
јер су били инфицирани Covidом 19, могу пријавити испите без надокнаде путем е-молбе (уз
молбу обавезно приложити доказ о личном позитивном тесту на Covid 19),  најкасније до
22.09.2022.  године.  Молбе  послате  након  овог  датума  неће  бити  разматране. Термини  за
одржавање испита биће најкасније недељу дана након одржаних испита из Додатног термина
шестог рока. Распоред ће студенти моћи да виде 2 радна дана пре испита на Распоред испита
|  Економски  факултет  (bg.ac.rs).  Препоручујемо  пријаву  једног испита  из  различитих
семестара.

Београд,
16. 9. 2022. годинe

СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКУЛТЕТА
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Потребна су  најмање два радна дана да се уплата извршена у банци или пошти кроз извод уведе у

систем финансијских картица студената. Уколико уплату извршите најкасније до 19.09.2022. године, (пре подне)
новац ће бити на Вашој финансијској картици евидентиран најкасније до 21.09.2022. године. 




