Поступак online пријаве испита
Корак 1: Логовање на систем
Да би студент могао да пријави испит, неопходно је да се улогује на Студентски Интернет Сервис користећи своје корисничко
име и лозинку.

Корак 2: Избор опције „Prijava ispita“
Након успешне пријаве на систем, потребно је да изабере опцију „Prijava ispita“ или са леве стране у менију или на
командној табли, као што је приказано на слици 1.

Слика 1 – Почетна страна Студентског Интернет Сервиса
Након избора опције „Prijava ispita“ видећете страницу као на слици 2:
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Слика 2 – Страница Пријава испита

Корак 3: Избор предмета за пријаву
Студент може пријавити испит путем Студентског Интернет сервиса све док траје редовна пријава испита. Да би студент
пријавио испит, потребно је да обележи предмет који жели да полаже, што ради кликом (чекирањем) на поље „Izaberi“.
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Слика 3 – Пример изабраних предмета за пријаву
Корак 3.1: Промена испитивача
Уколико студент жели да промени испитивача за одређен предмет, потребно је да кликне на поље „Ispitivači“ и да изабере
одговарајућег наставника код кога жели да полаже испит у текућем року.

Слика 4 – Промена испитивача
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Корак 4: Пријава испита
Након избора предмета за пријаву испита, потребно је кликнути на дугме „Prijavi“ које се налази на дну странице.

Слика 5 – Пријава испита
Након пријаве испита, студент добија потврдну поруку у којој је назначен износ који је потребно да уплати на жиро-рачун
Академије, користећи одговарајући позив на број. Након успешне пријаве испита, студенту ће се пријављени испити појавити
у одељку „Prijavljeni ispiti”. На слици 6. се види порука коју је добио студент који је на буџету. Студент је пријавио два испита
за која је оба извршио промену испитивача.

Слика 6 – Пријављени испити
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Одјава пријављених испита
Корак 1: Логовање на систем
Да би студент могао да одјави испит, неопходно је да се улогује на Студентски Интернет Сервис користећи своје корисничко
име и лозинку.

Корак 2: Избор опције „Prijava ispita“
Након успешне пријаве на систем, потребно је да изабере опцију „Prijava ispita“ или са леве стране у менију или на
командној табли, као што је приказано на слици 1.

Корак 3: Избор предмета за одјаву
Уколико се студент предомисли и жели да промени одлуку о пријави испита, потребно је да обележи предмет, који ипак не
жели да полаже. Студент може да се мења мишљење везано за пријаву испита све до краја рока за редовну пријаву испита.

Слика 7 – Избор предмета за одјаву испита
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Корак 4: Одјава испита
Након изабраних предмета који ипак не жели да полаже, потребно је да кликне на дугме „Izbaci“.

Слика 8 – Одјава испита
Након успешне одјаве испита, студент ће добити обавештење о успешној одјави.

НАПОМЕНА: ЗА СВА ПИТАЊА, ПРОБЛЕМЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЛОГОВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС
И ОНЛАЈН ПРИЈАВУ ИСПИТА, СТУДЕНТИ СЕ МОГУ ОБРАТИТИ НА MЕЈЛ АДРЕСУ milan.erdeljan@bpa.edu.rs
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