
ТЕРМИНСКИ  ПЛАН ЗА СЕПТЕМБАР        2014. ГОДИНA 
 
Термин   
од 25. августа -3. септембра 
од 10-12 сати Предаја молби за статус мировања за  Комисију за студентска питања 

од 1. -3. септембра 
од 10-12 сати Предаја пријава за прелаз са других факултета и наставак студија   

од 1. -3. септембра 
од 10-12 сати 

Пријем пријава за упис у прву годину основних академских студија  држављана Србије који су претходно 
школовање завршили у иностранству - ДРУГИ УПИСНИ РОК  

22. август 
до 10 сати 

Рок за наставнике за истицање  резултата из септембарског рока  и достављање записника Студентској 
служби 

22. август 
До 16 сати Истицање оцена из септембарског рока на портал 

26.  август  
до 10 сати 

Рок за наставнике за истицање  резултата из септембарског рока 2 и достављање записника Студентској 
служби 

26. август до 14 сати Истицање оцена из СЕПТЕМБРА 2 на портал 
Лични приговор студената 3. године основних студија у Студентској служби и предметном наставнику у 
кабинету  на евентуално непрокњижену оцену 29. август 

од 12 -14 сати Обавезно присуство наставника/ сарадника у кабинетима ради пријема студената и евидентирања 
евентуално непрокњижених оцена 

28.-29.  август  
од 16- 20 сати 

Подношење захтева за издавање дипломе и додатка дипломи о завршеним ОАС и захтева за  
издавање Уверења о свим положеним испитима студентима ОАС (који су остварили 180 ЕСПБ закључно 
са СЕПТЕМБРОМ 2) 

30. август 
до 10 сати 

Рок за наставнике за истицање  резултата из октобарског  рока  и достављање записника Студентској 
служби 

30.  август до 16 сати Истицање оцена из октобарског рока на портал 
Четвртак 4. септембар 
до 10 сати  

Рок за наставнике за истицање  резултата из октобарског рока 2 и достављање записника Студентској 
служби 

4. септембар до  16  сати Истицање оцена из ОКТОБРА 2 на портал 

4. септембар 
до 20 сати 

Истицање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БУЏЕТСКИХ И САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА 1. и 2. 
године основних и 1. године мастер студија, који су остварили  60 ЕСПБ у школској 2013/2014. услов за 
упис у наредну годину  шк. 2014/15. године  у статусу буџетског студента 
Лични приговор студената основних и мастер студија у Студентској служби на Прелиминарне ранг листе 
за упис и предметном наставнику у кабинету  на евентуално непрокњижену оцену Петак 5. септембар 

од 12 -14 сати Обавезно присуство наставника/ сарадника у кабинетима ради пријема студената и евидентирања 
евентуално непрокњижених оцена 

4. -5. септембар  
од 16-20 сати 

Подношење захтева за издавање дипломе и додатка дипломи о завршеним ОАС и захтева за  
издавање уверења о свим положеним испитима студентима ОАС (који су остварили 180 ЕСПБ закључно 
са ОКТОБРОМ  2 – РАДИ КОНКУРИСАЊА ЗА УПИС НА МАС.) 

Понедељак  8. септембар 
до 18 сати 

Истицање КОНАЧНИХ РАНГ ЛИСТИ  ЗА УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА у 2. и 3. годину основних  и у 2. 
годину мастер студија  у школској 2014/15. 

Уторак 9. септембар 
од 11-14 сати 

 
Упис у другу годину мастер академских студија  и поновљену прву годину  



од 15-18 сати                     
од 9.-10. септембра 
од 9. септембра од 14сати 
до 10. септембра до 20  сати 

 
Пријављивање студената друге године мастер студија за избор изборног предмета  М.8.3 преко портала 

Среда 10. септембар 
од 10-14 сати 
од 15-18 сати 

 
Упис у трећу годину основних академских студија  

од 11.-12. септембра 
од 11. септембра од 21 
до 12. септембра до 20 сати 

 
Пријављивање студената треће године основних студија за избор изборног предмета  17.1. преко портала 

Петак 12. септембар Упис у прву годину ОАС и ИАС – септембарски рок 
од  11. – 12. септембра  Пријем пријава за упис у прву годину Мастер академских студија  А, ИУ, УНА 
15. септембар  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ за упис у прву годину МАСА /модули А, АТ, АК, У/  и МАСУА 
Понедељак 15. септембар 
до 12 сати 

Истицање спискова студената за изборни предмет М.8.3. на мастер студијама и 17.1 на основним студијама 
на сајту 

Уторак 16. септембар -од 14 сати  Презентација М.6. пројекта за студенте друге године мастер студија архитектуре у амфитеатру усмерење A  
и у 254 усмерење АТ.  

Уторак 16. септембар 
од 10-14 сати 
од 15-18 сати 

 
Упис у другу годину основних академских студија и поновљену прву годину 

од среде 17. септембра од 18 сати 
до 19. септембра до 20 сати  

Пријављивање студената друге  године мастер студија за избор М.6. студија усмерења преко портала 
 

Понедељак 22. септембар 
до 14 сати 

Истицање спискова студената за М.6.1 студија на сајт 
 

Субота 27. септембар Упис у прву годину мастер академских студија - буџетски студенати 

Недеља 28. септембар Упис у прву годину мастер академских студија – самофинансирајући студенти 

Понедељак 29. септембар  Прозивање за кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис у прву 
годину МАС на свим студијским програмима  

од 29.-30. септембра 
од 29. 09. од 14:00 
до 30. 09. до 20:00 

Пријављивање студената прве године мастер студија за избор изборних предмета  мастер студија 1. 
Семестра  А/ У/ АТ/ АК/ АД/ ИУ/  преко Портала 
 

Понедељак 29. септембар 
до 14 сати 

Истицање спискова студената за М.6.1 студија на сајт 
 

Уторак  30. септембар – 
од 16 сати 

Презентација М01А/ У/ АТ/ АК пројекта на првој години мастер студија у амфитеатру А/, у 200 У/, у 254 АТ/,  
235АК/ и у 301 УНА  

од 30. септембра од 16 сати  
до 02. октобра до  16 сати  

Пријављивање студената прве године мастер студија за избор М01А/ У/ АТ/ АК студија преко Портала 

Петак 03. октобар 
до  12 сати 

Истицање спискова студената 1. Године мастер студија за М01А/ У/ АТ/ АК студио,  М01А/ У/ АТ/ АК 
семинаре,  М01А/ У/ АТ/ АК радионице и за изборне предмете на сајту 

 
Продекан за наставу 
 
Проф. Дејан Милетић с.р. 


