
УПУТСТВО ЗА ONLINE ПРИЈАВУ ИСПИТА 

 

 

Студенти основних струковних студија испите пријављују електронски, преко Портала за 
студенте, који је доступан на сајту ar.asss.edu.rs у секцији Студентски сервис. 

 

Приступом, одн. кликом на опцију Портал за студенте појављује се следећи прозор:  
 

 

  
 

Број индекса:  
1. Словне ознаке из свог индекса уписати латиничним писмом (IT, Z, E, M, G) а затим унети 

редни број и годину уписа. 
 

Примери: IT-82/2021, Z-45/2021...; 

 

Лозинка: 
2. Приступна лозинка је ЈМБГ студента (јединствени матични број грађана); 

 

Притиском на Улогуј се студент приступа свом налогу. 

 

 

 

 

 



Студентски налог садржи личне податке студента достављене приликом уписа, као и све 
податке везане за студије: 

 

 
 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ ИСПИТА  
 

Да би се у одређеном испитном року обавила пријава испита, претходно мора бити 
извршена уплата на жиро рачун: АСС Шумадија – Одсек Аранђеловац  840-2113666-20.  

Сва плаћања везана за студије, као и уплата за испите, врше се уз обавезно уписивање 
позива на број. 
 

У секцији Уплатница наведена су 3 примера различитих врста уплата. 
  

Свака врста уплате има различит позив на број и приликом вршења уплате испита (у пошти 
или банци) потребно је на уплатницу пажљиво преписати позив са примера Пријава за 
испит. 
 

Сви испити се уплаћују једном уплатницом, а примерак уплатнице који студент добије по 
обављеној уплати обавезно сачувати. 
 

Пример: у јануарском року један испит је 300 динара, студент жели да полаже 4 испита. 

Једном уплатницом уплатити укупан износ од 1.200,00.  
 

Уплате за испите морају се вршити искључиво оних датума који су наведени у 

обавештењу за пријаву испита, благовремено објављеном за сваки испитни рок .  
 



Све уплате за испите уносе се у студентске налоге неколико дана по истеку последњег дана 
одређеног за уплату, тако да се уплаћени износи не појављују  на студентским налозима 

истог дана по извршеној уплати. 

Уколико на дан пријаве испита на налогу из неког разлога не буде евидентиран уплаћен 
износ, јавите се студентској служби на тел. 034/ 6712-264. Том приликом биће потребан 
примерак уплатнице, који студент добије по обављеној уплати. 

 

Испити се пријављују преко опције Пријава испита. 

 

Приступом, одн. кликом на ову опцију, појављују се испити, одн. предмети које студент 
треба да положи како би успешно завршио уписану годину студија. 
 

Студенти прве године у јануарском року имају право полагања испита из предмета које су 
слушали током првог (зимског) семестра и за које су остварили услов за излазак на испит, 
одн. прикупили потребан број бодова извршавајући предиспитне обавезе.  
 

Означите испите које желите да полажете, кликните опцију Пријави, и пријава испита је 
обављена.  
 

 

У јунском испитном року, студенти прве године имају право полагања испита из предмета 
које су слушали током летњег семестра и за које су остварили услов за излазак на испит, 
одн. прикупили потребан број бодова извршавајући предиспитне обавезе.  
 

Такође, у априлском (ванредном) и јунском року, као и у свим наредним роковима до краја 
уписане школске године, студенти имају право полагања свих неположених испита из 
зимског семестра за које су остварили услов за полагање. 

 

 
 


