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ПРЕДЛОГ 

 
 

Саобраћајни факултет је дуги низ година био један од факултета који излази у сусрет 

студентима и организује два ванредна испитна рока током једне школске године. Ванредни 

рокови су укинути школске 2015/2016. уз образложење да се, са једне стране Универзитет 

противи организовању ванредних рокова, и са друге стране ванредни рокови  негативно 

утичу на функционисање Факултета и текуће обавезе студената. Конкретно, оба ванредна 

рока су се одржавала током семестара и реметила редовну наставу. Октобарски ванредни рок 

је такође реметио редован упис у наредну школску годину. Сматрамо да су се ове године 

стекли сви услови да се одржи један ванредни рок у недељи након завршетка редовног 

септембарског рока, а пре почетка зимског семестра школске 2019/2020. године. Ванредни 

рок “септембар 2” не би имао утицаја ни на почетак уписа у наредну школску годину јер по 

распореду објављeном на сајту факултета упис почиње 01.10.2019. године. Истраживањем и 

разговором са колегама са других факултета Универзитета у Београду, дошли смо да сазнања 

да се ванредни рокови и даље организују на многим факултетима и то: Грађевински 

факултет, Природно-математички факултет, Рударско-геолошки факултет, Пољопривредни 

факултет, Факултет Безбедности, Шумарски факултет, Медицински факултет, Ветеринарски 

факултет и други. Навели бисмо још и да је у ценовнику Саобраћајног факултета већ 

дефинисана цена за пријављивање испита у ванредним роковима (по испиту) за све студенте. 

 
 

У наставку можете видети предлог ванредног испитног рока. 

Испитни рок: Септембар 2 

Трајање испитног рока: између 23. и 30. септембра 

Под трајањем испитног рока подразумевамо целокупан испитни рок заједно са писменим и 

усменим деловима испита. Сви студенти би имали право да пријаве максимално два испита у 

овом ванредном року. 



 

 

С обзиром да се школарина повећала на 108.000,00 динара на основним академским и 

180.000,00 динара на мастер академским студијама, сматрамо да би ванредни испитни рок 

септембар 2 пуно значио студентима и да би многи студенти баш у овом испитном року 

остварили услов за упис у наредну годину студија. 
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