
ПРИЈАВЉИВАЊЕ, ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА И ПРИПРЕМА РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА 

• Студент се пријављује за полагање испита подношењем испитне пријаве Одсеку за наставу и 

студентска питања или преко свог електронског налога. Рок за пријаву испита је најмање 7 

(седам) дана пре термина одржавања испита у датом испитном року. 

• Први део испита се пријављује/потврђује електронски на курсу предмета на платформи за е-

учење Lectio (Moodle). 

• На курсу предмета на платформи за е-учење Lectio (Moodle) ће бити отворено електронско 

потврђивање изласка на испит 48 сати пре испита. 

• Студенти имају рок од 24 сата да потврде излазак на испит. 

• Због ограниченог броја места и начина организације испита у условима примене хигијенско-

епидемиолошких мера заштите, студенти који не потврде излазак на испит неће моћи да 

приступе полагању испита. 

• Студенти који потврде излазак на испит, а не приступе полагању, неће моћи да полажу испит 

у наредном року. 

• На основу списка студената који су потврдили излазак на испит, биће формиран распоред 

полагања по амфитеатрима/учионицама и објављен најмање 12 сати пре испита у оквиру 

курса предмета на платформи за е-учење Lectio (Moodle).  

• Распоред полагања садржаће следеће податке: 

Место писане провере знања: нпр. А1 

Број места на које 

студент треба да седне 

Презиме и име студента 
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Место писане провере знања: нпр. А2 

Број места на које 

студент треба да седне 

Презиме и име студента 
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НАПОМЕНА: У амфитеатрима/учионицама/лабораторијама на следећи начин су бројевима 

обележена места на која студенти треба да седну: 

Ознака простора 
Бројеви означених 

места од - до 
Број студената 

A1 001 - 089 89 студената 

A2 090 - 129 40 студената 

A3 130 - 149 20 студената 

A4 150 - 169 20 студената 

Учионица на улазу 170 - 184 15 студената 

A5 185 - 195 11 студената 

A002 196 - 207 12 студената 

РС 208 - 222 15 студената 

Читаоница 223 - 237 15 студената 

B100  

Катедра за фармакогнозију 
238 - 264 27 студената 

B100 

Катедра за ботанику 
265 - 291 27 студената 

A001 

Катедра за микробиологију и 

имунологију 

292 - 301 10 студената 

A101, A107 и A108 

Катедра за органску хемију 
302 - 326 25 студената 

A200, A201 и A202 

Катедра за аналитичку хемију 
327 - 347 21 студент 

A204 и A205 

Катедра за медицинску 

биохемију 

348 - 361 14 студената 

B200 

Катедра за фармацеутску хемију 
362 - 372 11 студената 

A003  

Катедра за неорганску хемију 
373 - 380 8 студената 

B004 

Катедра за физичку хемију и 

инструменталне методе 

381 - 389 9 студената 

B051 

Катедра за физику и математику 
390 - 396 7 студената 

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе 

Београд, 11. 06. 2020. 


