СТУДЕНТСКИ СЕРВИС - кратко упутство
РЕГИСТРАЦИЈА (АКТИВАЦИЈА)
На електронску адресу коју сте навели у формулару ускоро ће вам стићи порука у којој се налази линк који ће
вам омогућити да сами креирате лозику

ПРИСТУП СИСТЕМУ
Након креирања лозинке систем вас води на страну за приступ систему. Овој страни можете приступити на адреси
http://stud.agrif.bg.ac.rs/

КОРИСНИЧКО ИМЕ (НАЛОГ)
кориснички име је у форми: НС-БРОЈ ИНДЕКСА где је:
НС - једна цифра која представља Ниво Студија, (1-основне, 2-мастер, 3- специјалистичке и 4 - докторске),
БРОЈ ИНДЕКСА - две слова (модул студија) и шест цифара (две - година уписа и четири број индекса)
На пример,
за студента са индексом AE130001 (уписан на основне студије) уписујете 1-AE130001

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА
Приликом уласка у систем на страни Актуелни рокови налазе се одељци актуелних рокова. Уколико траје рок за
пријаву притиском на ПРИЈАВИ ИСПИТ у десном углу прозора рока долази се до листе испита које је могуће
пријавити. Испити се бирају, стандардно, укључивањем кућице за обележавање испред назива испита. Кад сте
задовољни избором притиснете дугме "запамти" на дну. Ако је све у реду на страни "пријава испита" (актуелни
испитни рокови) појавиће се испити које сте пријавили у прозору актуелног рока. Испите до краја рока за пријаву
могу да одјављују и поново пријављују. Пријава, дакле, није везана за уплату. По истеку рока за пријаву испита за
актуелни рок, систем врши проверу стања на Вашем рачуну и утврђује да ли су испуњени сви услови за пријаву
одабраних испита. Уколико сте уплатили мање новца него што би требало, систем прихвата број пријављених испита
који одговара расположивом износу средстава на Вашем рачуну. Уколико желите да замените пријављене испите
након завршетка пријаве, неопходно је да се јавите на шалтер.

УПЛАТЕ
Уплата за пријављивање испита се као и до сада врши попуњавањем уплатнице у било којој пошти или банци на
жиро рачун Пољопривредног факултета, број 840-1872666-79
У ПОЗИВУ НА БРОЈ УПЛАТНИЦЕ ОБАВЕЗНО ЈЕ НАВЕСТИ СТУДЕНТСКИ КОРИСНИЧКИ НАЛОГ КОЈИ СЕ
КОРИСТИ ЗА ПРИСТУП ПОРТАЛУ СТУДЕНТСКОГ СЕРВИСА – СУ (Сврха Уплате је једна цифра и то, 1 – уплата
школарине, 2 – пријава испита)

Пример за студента основних студија са бројем индекса AE130001 који
уплаћује накнаду за полагање испита испит

На основу тог позива, систем препознаје уплату и
прослеђује је у студентску ’касицу’ тако да након
пар дана студент и сам може да провери да ли је
новац у систему. Систем ће сам узети из касице
онолико новца колико је неопходно да се покрију
пријаве. Уколико има мање, нека од пријава ће
након провере бити обележена са недовољна
уплата. Уколико има више, на рачуну ће остати
новац који можете користити следећи пут.

Новац се скида са рачуна неколико дана након истека рока за пријаву испита, када систем ради проверу
услова, након чега враћа информацију да ли је пријава прихваћена, или је из неког разлога (нпр.
нерегулисан статус, недовољна уплата...) одбијена.

РЕКЛАМАЦИЈЕ
Уколико Ваша уплата није прокњижена два радна дана од датума уплате, јавите се на шалтер са доказом о уплати.
Све остале рекламације можете директно упутити коришћењем електронског обрасца на самом порталу студентског
сервиса (ковертица у горњем десном углу) или на шалтерима Факултета.

ЗАБОРАВЉЕНА ЛОЗИНКА
Испод места за пријављивање на студентски сервис
постоји линк за обнављање лозинке. Након уношења
вашег налога у захтев за нову лозинку, систем ће вам
послати не електронску адресу у систему поруку са
линком преко којег можете уписати нову лозинку.

