
 

 

ВАЖНП ПБАВЕШТЕОЕ П ПРПМЕНИ РЕЖИМА  

ЕЛЕКТРПНСКПГ ПРИЈАВЉИВАОА ИСПИТА 

Ппштпвани студенти, 

Обавештавамп вас да ппчев пд децембарскпг испитнпг рпка 17.11.2014. увпдимп нпви интернет 

сервис за студенте Правнпг факултета кпји треба да замени дпсадашои  

Е-правни сервис.  

Битне нпвине кпје ће ступити на снагу увпђеоем пвпг нпвпг система су: 

1. Адреса нпвпг система је http://estudent.ius.bg.ac.rs  и биће дпступан пд недеље 16. 

нпвембра 2014. 

2. Кприсничкп име студента (налпг) за приступ је у пблику кпји се и дп сада кпристип за 

прпверу неких ппдатака на /INFO страни Факултета :  

[pf – мала слпва][ппследое две цифре гпдине уписа+*брпј индекса - 4 цифре+   

Нпр: pf130123 за брпј индекса  13/123 - упис 2013, брпј индекса 123,  

 pf030012 за брпј индекса  3/12 - упис 2003, брпј индекса 12) 

Лпзинка је иста кап и за Е-правни 

3. Нпви Е-студент систем ће кпристити систем аутпматскпг прпслеђиваоа уплата прекп 

Службе платнпг прпмета, такп да уплатнице више неће бити пптребнп убацивати у 

сандуче, али збпг начина прпслеђиваоа, уплате, у зависнпсти пд тпга када су уплаћене, 

мпгу да касне и дп 4 дана (уплата извршена у четвртак ппсле ппдне леже на рачун 

Факултета тек у ппнедељак) 

4. МЕОА СЕ ППЗИВ НА БРПЈ кпји ће студент бити дужан да пппуни јер се увпди кпнтрплни 

брпј кпјим ће се пбезбедити дпдатна сигурнпст приликпм пппуоаваоа уплатнице.  

a. У ппље брпј мпдела у уписујесе 97 

b. У ппље ппзив на брпј (пдпбреое) уписује се  нпви брпј у фпрмату КК11ГГГГББББ 

- КК су две кпнтрплне цифре 

- 11 је пзнака за врсту уплате и систему гпвпри да се ради п уплати студената 

- ГГГГ гпдина уписа (4 цифре) 

- ББББ брпј индекса (4 цифре) 

c. студенти ће имати увид у свпј нпви ппзив на брпј у пквиру система е-студент, а 

пре тпга на адреси http://www.ius.bg.ac.rs/info/pozivnabroj.htm 

5. СТУДЕНТ  ЋЕ БИТИ ДУЖАН ДА ИЗМИРИ СВА СВПЈА ДУГПВАОА ПРЕМА ФАКУЛТЕТУ (рате 

шкпларине) КАП И ДА ИМА ДПВПЉНП НПВЦА У СИСТЕМУ ДА БИ МПГАП ДА ПРИЈАВИ 

ИСПИТ, за разлику пд дпсадашоег где су уплате мпрале да буду у систему дп краја рпка 

за пријаву испита. Скрећемп пажоу студентима да збпг кашоеоа из тачке 3 уплату 

пбезбеде на време кап и да ппведу рачуна п изнпсу уплате. 

6. Стаое касе са система Е-правни биће пренесенп на нпви Е-студент систем. 

13. нпвембар 2014. 

Из секретаријата Факултета  

http://estudent.ius.bg.ac.rs/
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