
СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВНИ ПОРТАЛ 

 

Студентски информативни портал (СИП) намењен је студентима основних, 

основних академских и мастер академских студија. Поред информисања о 

изабраним, пријављеним и положеним предметима, уплаћеној школарини, 

мировању и општим подацима, за студенте који не плаћају пријаву испита пружа и 

опцију пријаве испита која је валидна исто као и пријава испита на шалтеру 

студентске службе факултета. 

СИП-у се приступа са званичног сајта Факултета www.znrfak.ni.ac.rs на станицама 

огласних табли наведених студија кликом на иконицу са горње десне стране 

(слика 1.). 

 

Слика 1. 

 

http://www.znrfak.ni.ac.rs/


 

 

Слика 2. Прва страница портала 

 



Приликом првог приступа порталу, потребно је регистровати се тј. креирати налог. 

На првој страни (слика 2.) преко опције „Региструје се“, отвара се страница са 

уносом основних података (слика 3.) чиме се утврђује да је корисник студент 

Факултета и где креира свој налог (корисничко име и лозинка). 

 

Слика 3.   

Након успешног регистровања и пријаве, корисник одмах има преглед о својим 

општим подацима (слика 4.) 



 

Слика 4. Станица са општим подацима студента 

Са леве стране се налазе ставке Изабрани предмети, Пријављени предмети, 

Положени предмети и Финансије које приказују релеванте податке у зависности од 

селекованих опција за филтрирање. 

Опција ПРИЈАВА ИСПИТА видљива је искључиво у току званичног периода 

пријављивања испита. На самој страници  осим општих обавештења о пријави 

испита студенту стоје и напомене уколико не може да пријави испит или услед 

нерегулисане школарине или због пријављивања испита више од 3 пута (слике 5. 

и 6.). 



 

Слика 5. 

 

Слика 6. 

 



Сам процес пријаве обухвата чекирање жељених испита из листе ИСПИТИ КОЈЕ 

СТУДЕНТ МОЖЕ ДА ПРИЈАВИ и потврдом на дугме СНИМИ. Испити се 

аутоматски преносе у табелу ИСПИТИ ПРИЈАВЉЕНИ ПРЕКО ПОРТАЛА (слика 

7.), одакле се могу брисати све док траје рок за пријаву испита. 

 

Слика 7. 

Као још једна потврда о пријави испита, листа пријављених испита се шаље 

кориснику на маил који има регисторован на порталу. 

 

Студент је У ОБАВЕЗИ да провери да ли се за пријављене испите налази на 

списку „ПРЕЛИМИНАРНИ ИСПИТИ“ који бива истакнут на сајту Факултета након 

завршеног рока за пријаву испита. 

  



Опција ОДЈАВА ИСПИТА видљива је искључиво у току званичног периода 

одјављивања испита (слика 8.). 

 

Сам процес одјаве обухвата чекирање жељених испита из табеле и потврдом на 

дугме БРИСАТИ. 

Информације о одјављеним испита, такође се шаљу кориснику на маил који има 

регисторован на порталу. 


