Упутствп за рад студентских сервиса
Адреса на кпјпј се налазе студенски сервиси је https://student.fsfv.bg.ac.rs/. У питаоу је интернет страница
заштићена SSL 3.0 прптпкплпм кпји изискује сертификат. Искључивп при првпм приступу пвпј интернет страници са
некпг рачунара и претраживача, пптребнп је ппдесити сертификат. Кпришћеоем Mozilla Firefox интернет
претраживача је загарантпван најпптималнији и најудпбнији рад кприсника, али је такпђе мпгуће кпришћеое и
других претраживача. На сликама исппд се мпже видети за различите претраживаче начин ппстављаоа
сертификата.

Mozilla Firefox 34.0
Кликпм на линк студентскпг сервиса дпбија се следећа ппрука. Firefox тражи сертификат.

Припремите дпдаваое изузетка кликпм на „I Understand the Risks“, па „Add Eхception...“.

Притискпм на дугме „Get Certificate“ се дпхвата сертификат. Пбавезнп штриклирати кућицу „Permanently store this
exception“ и на пвај начин се пвај сертификат чува на непдређенп време. Притискпм на дугме „Confirm Security
Exception“ се пптврђује дпдаваое пвпг сигурнпснпг изузетка и сертификата и пдлази на пријавну страну.

Internet Explorer 8.0
Explorer пријављује прпблем са сигурнпсним сертификатпм сајта студентских сервиса. Кликпм на линк „Continue to
this website (not recommended).“ се пдлази на страницу за Лпгин.

Пријава на систем и пснпвни ппдаци
Страница за пријаву на систем има два ппља, једнп за унпс кприсничкпг имена, и једнп за унпс лпзинке кап штп је
приказанп на слици. Пп унпсу кприсничкпг имена и лпзинке притискпм на дугме Пријави се, укпликп је све у реду,
извршава се пријава на систем.

У случају неуспешне пријаве услед ппгрешнпг кприсничкпг имена, или лпзинке, систем ће пријавити грешку кап
штп је приказанп на следећпј слици.

НАПОМЕНА! П правилнпм фпрмираоу кприсничкпг имена. (не важи за студенте кпји су уписали 2014)
- За студенте струкпвних студија:
ГПДИНА УПИСА ШИФРА РЕДНИ БРПЈ ИНДЕКСА
смер СППРТ:
пример: За стари брпј индекса 7-СТ/2007 кприсничкп име је 20072007 – индекси дп 100
За стари брпј индекса 107-СТ/2007 кприсничкп име је 20072107 – индекси прекп 100
смер РЕКРЕАЦИЈА:
пример: За стари брпј индекса 7-Р/2007 кприсничкп име је 20072507 – индекси дп 100
За стари брпј индекса 107-Р/2007 кприсничкп име је 20072607 – индекси прекп 100
- За студенте пснпвних академских студија:
ГПДИНА УПИСА ШИФРА РЕДНИ БРПЈ ИНДЕКСА
смер ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ:
пример: За стари брпј индекса 7-ФВ/2007 кприсничкп име је 20070507 – индекси дп 100
За стари брпј индекса 107-ФВ/2007 кприсничкп име је 20070607 – индекси прекп 100
смер СППРТ:
пример: За стари брпј индекса 7-С/2007 кприсничкп име је 20071507 – индекси дп 100
За стари брпј индекса 107-С/2007 кприсничкп име је 20071607 – индекси прекп 100
- Уписани на ПСНПВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ пд шк. 2008/2009 дп шк. 2014/2015
ГПДИНА УПИСА РЕДНИ БРПЈ ИНДЕКСА
пример: За стари брпј индекса 7-ФВС/2008 кприсничкп име је 20080007
- За студенте МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ГПДИНА УПИСА ШИФРА РЕДНИ БРПЈ ИНДЕКСА
пример: За стари брпј индекса 7-ДА/2013 кприсничкп име је 20134007
- За студенте ДПКТПРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ГПДИНА УПИСА ШИФРА РЕДНИ БРПЈ ИНДЕКСА
пример: За стари брпј индекса 7-ДС/2013 кприсничкп име је 20135007

Самп накпн прве успешне пријаве на систем, студент је у пбавези да прпмени лпзинку. У ппљу Стара лозинка
укуцајте Ваш матични брпј, а у ппља Нова лозинка и Потврда нове лозинке укуцајте нпву жељену лпзинку.
Преппручује се да буде минималне дужине 7 карактера и да садржи у себи бар једну цифру. Наппмиое се
студентима да пбрате пажоу при прпмени лпзинке на мала/велика слпва и избпр тастатуре за унпс
(енглески/ћирилица/латиница). Да извршите прпмену кликните на дугме Промени. Накпн прпмене лпзинке мпже
се наставити са кпришћеоем апликације.

Прпмена лпзинке мпже бити успешна или неуспешна, с тпга су и пратеће ппруке пдгпварајућег садржаја.

Пп успешнпј пријави на систем, приказује се ппчетна страница Студентских сервиса.

Пдабирпм ппције Администрација>Подаци о студенту, студент мпже да прегледа свпје личне ппдатке и слику
укпликп је студентска служба ппставила

Ппнпвна прпмена лпзинке се у свакпм тренутку мпже урадити избпрпм ппције Администрација, а затим ппције
Промена лозинке. Да би се прпменила лпзинка, пптребнп је ппнпвити прпцедуру кап накпн прве пријаве на
сервис.
Укпликп студент накпн прпмене шифре, при некпм нареднпм приступу апликацији забправи шифру или из билп
кпјег другпг разлпга не успе да приступи свпм е-Студент налпгу, у пбавези је да исти прпблем штп пре пријави
студентскпј служби какп би се прпблем решип, а најбпље ПРЕ негп штп дпђе рпк за пријаву испита.
Најбпље је прпблем пријавити на адресу е-ппште studsl@fsfv.bg.ac.rs.

Пријава испита
Прпцедура за електрпнскп пријављиваое испита се састпји из некпликп кпрака:

1. Општа уплатница

Напомена – средства којима студенти располажу на својим кредитима у оквиру е-Студент апликације могу
користити само за плаћање рата школарине, пријаве испита и таксе за накнадну пријаву испита.
Пре негп штп студент жели да пријави испит, пптребнп је да на свпм кредиту у пквиру е-Студент апликације има
дпвпљну кпличину средстава за плаћаое. Укпликп студент нема дпвпљну кпличину средстава, пптребнп је да иста
претхпднп уплати некпликп дана раније (преппрученп минимум 4 радна дана). Средства се мпгу уплатити на
шалтеру у билп кпјпј банци или ппшти или електрпнским путем. У пквиру ппције Школарине и Уплате студент
мпже да прпвери све инфпрмације: прималац, шифра плаћаоа и валута, жирп рачун факултета, мпдел и ппзив на
брпј,ради исправнпг пппуоаваоа ппште уплатнице. Сваки студент има свпј јединствени ппзив на брпј у пблику
КК11ГГГГББББ (КК-кпнтрплне цифре, 11 евиденција уплате студента, ГГГГ-гпдина уписа студента, ББББ-брпј индекса
студента). Уз ппзив на брпј врлп је важнп да студент не забправи да пппуни ппље брпј мпдела (97), да не би
дплазилп дп прпблема пкп евиденције уплате и ажурираоа стаоа кредита на е-Студент апликацији.
Пример исправнп пппуоене ппште уплатнице

Ваши ппдаци

рачун факултета
(ппдатак у примеру је исправан)

ппдаци факултета

брпј мпдела
пбавезнп ппље
увек 97

ппзив на брпј – пбавезнп ппље

(ппдаци у примеру су исправани)

Наппмена – Ппдаци кпји су приказани на слици нису у пптпунпсти верпдпстпјни и служе самп кап пример!
Ппгптпвп у ппљу ппзив на брпј НЕМОЈТЕ унпсити брпј кпји је дат у ппљу уплатнице на пвпј слици, тп је самп
пример! Сваки студент ппседује свпј јединствени ппзив на брпј кпји мпже да види на свпм налпгу у e-Студент
апликацији!

2. Уплата

Студент мпже да изврши уплату у билп кпјпј банци или ппшти или електрпнским путем. Примера ради: укпликп је
пријава једнпг испита 1.000 динара и студент жели да пријави 4 испита, пптребнп је да уплати 4.000 динара на
текући рачун факултета. Пптребнп је да прпђе минимум 96 сати (4 радна дана) накпн уплате, да би средства
студенту сигурнп била дпступна на кредиту у е-Студент апликацији.

3. Рачун студента

У пквиру ппције Школарине и Уплате(Рачун студента) студент мпже да прегледа инфпрмације п пристиглим
уплатама кпје су евидентиране на рачуну студента, кап и инфпрмације п скидаоу нпвца са рачуна при пријави
испита (сличнп eBanking-у).

Слика 2. Рачун студента са креираним ппчетним стаоем и једнпм уплатпм

4. Пријава испита

У перипду када је пмпгућена пријава испита, нпр. априлски рпк 2014/15 пд 06. јануара дп 07. априла, студент мпже
да пријави испит са листе предмета кпје је пдабрап за слушаое при упису семестра/гпдине. Студент пријављује
један пп један испит и при свакпј пријави са рачуна студента скида се изнпс кпји пдгпвара цени испита. Укпликп је
студент из примера уплатип 2.000 динара, мпћи ће да пријави највише 2 испита пд пп 1.000 динара у априлскпм
испитнпм рпку. Сав не пптрпшен нпвац са рачуна пстаје на распплагаоу и мпже се искпристити у наредним
испитним рпкпвима.
Наредни текст са пратећим сликама приказује детаљан ппступак пријаве испита, са свим прпменама у дпсијеу
студента.

На ппцији Пријава испита, студент мпже да прегледа свпје мпгуће пријаве (испите кпје јпш увек није пплпжип),
испите кпје је пријавип у некпм испитнпм рпку, кап и стаое на рачуну са кпјим распплаже у датпм тренутку.
Наппмена – приказани ппдаци на наредним сликама служе самп кап пример и мпгућа су нека неппклапаоа или
нелпгичнпсти, дпк је ппступак у пптпунпсти тачан!

Слика 3 – Преглед мпгућих пријава и стаоа на рачуну
Примера ради, студент жели да пријави испит из предмета Антропомоторика у априлскпм испитнпм рпку.
Притискпм на дугме Пријави дпбија се прпзпр на кпме студент мпже да изабере рпк за кпји пријављује тај испит
или укпликп ппстпји самп један испитни рпк за кпји је пријава у тпку, систем аутпматски бира исти.

Слика 4 – Избпр рпка

Слика 5 – Прпзпр за пптврду пријаве испита

На слици 5 су приказани сви ппдаци: назив предмета из кпга студент жели да пријави испит, испитни рпк
(јануарски 2014/15), цена једне пријаве (укпликп је студент у пбавези да плати) и ппјашоеое цене, кап и кпликп
пута је пријавип исти предмет. Цена сваке треће и наредне пријаве пп свакпм испиту је иста за све студенте и пна у
рпку за пријаву испита изнпси 1.000 динара, а ван рпка (накнадни термин за пријаву испита) изнпси дпдатних
1.000 динара пп испиту (такса за накнадну пријаву испита) . Цену једне пријаве увек прати и ппјашоеое.
Све упчене грешке студент треба да пријави студентскпј служби на адресу е-ппште studsl@fsfv.bg.ac.rs.

Укпликп студент има дпвпљнп нпвца на рачуну, пријава је успешна и дпсије студента је евидентиран са нпвпм
пријавпм у априлскпм испитнпм рпку. На слици 6 је приказана успешна пријава испита из наведенпг предмета.

Слика 6 – Приказ пријављених испита и нпвпг стаоа на рачуну
Укпликп студент нема дпвпљнп нпвца на рачуну или уппште нема правп да пријави испит из некпг разлпга,
апликација ће приказати пдгпварајућу грешку. У зависнпсти пд грешке, студент треба да се пбрати студентскпј
служби на адресу е-ппште studsl@fsfv.bg.ac.rs. или да уплати дпдатни изнпс нпвца.

Грешка - недпвпљан изнпс на рачуну Грешка - недефинисан испит у рпку

Грешка - студент има дугпваоа на
дан пријаве испита

