УПУТСТВП ЗА УПЛАТУ ШКПЛАРИНЕ И/ИЛИ
НАКНАДЕ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА
Студенти свих нивпа студија пријаву пплагаоа испита врще искљушивп
електрпнским путем (ппсредствпм ппртала). Укпликп је студент пбавезан да плаћа
щкпларину или накнаду за пплагаое испита, неппхпднп је да се уплата адекватнп
щифрира. Шифрираоем се пбезбеђује да се уплаћени изнпс евидентира на налпгу
кпнкретнпг студента на ппрталу.
Детаљнп тј. перспнализпванп упутствп п щифрираоу налази се на налпгу на
студентскпм ппрталу свакпг кпнкретнпг студента, у менију са леве стране, ппзиција:
ПППУОАВАОЕ УПЛАТНИЦЕ. Активираоем пве кпманде птвара се пдф дпкумент са
сликама какп кпнкретан студент треба да пппуни Ппщту уплатницу за кпнкретну намену
(приликпм пппуоаваоа уплатнице самп треба прпменити изнпс нпвца кпји студент
уплаћује!).
Прпцедуре пријаве испита, уплате щкпларине и щифрираоа уплата пписане су и
пбјављене на сајту Факултета, у блпку Студентски ппртал – Ппщта упутства, или на линку
http://www.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Download/PORTAL/OPSTA%20UPUTSTVA.pdf
Међутим, у пракси се јављају пдређени прпблеми, и тп: непридржаваое рпкпва за
уплату и ппгрещнп щифрираое уплата. У наставку су дата упутства какп да се пви
прпблеми не јављају.
1. Рпк у кпме треба извршити уплату какп би уплаћени изнпс бип евидентиран на
налпгу студента на ппрталу (стављен студенту на распплагаое)
Прпцес уплате свих накнада се пдвија такп щтп студент уплаћује пптребан изнпс у
ппщти/банци на адекватнп пппуоенпм Налпгу за уплату - уплатници. Уплата се
евидентира у Управи за јавна плаћаоа кпја генерище извпд прпмена на рашуну бучетских
кприсника, па тиме и Екпнпмскпг факултета. Факултет тек нареднпг раднпг дана дпбија
извпд прпмена и врщи алпкацију уплата на налпге студената на ппрталу. Међутим,
укпликп студент уплату реализује ппсле 14 сати (тј. у време када Управа за јавна плаћаоа
не ради), цела прпцедура се прплпнгира за јпщ један радни дан, такп да студент
уплаћеним изнпспм мпже управљати на свпм ппрталу тек 2 радна дана накпн изврщене
уплате. Субпта и недеља, у смислу пвпг Упутства, нису радни дани, щтп знаши да уплата
изврщена у петак пре ппдне неће бити на распплагаоу студенту пре ппнедељка, у петак
ппппдне неће бити на распплагаоу студенту пре утпрка наредне недеље, а уплата из
шетвртка ппппдне пре ппнедељка.
Дакле, рпк за уплату накнаде за пплагаое испита је најкасније два радна дана
пре истека рпка за електрпнску пријаву испита, какп би се електрпнска пријава испита
изврщила ппследоег дана за пријаву.
Укпликп студент благпвременп изврщи уплату а изпстане евиденција уплаћенпг
изнпса на налпгу студента на ппрталу, пптребнп је да се щтп пре, СА ПППУОЕНИМ

НАЛПГПМ ЗА УПЛАТУ, јави Студентскпј служби какп би прпблем бип птклпоен и студенту
билп пмпгућенп пријављиваое пплагаоа испита.
Студент кпји не изврщи благпвременп уплату накнаде за пплагаое испита, мпже
испите пријавити самп уз дпдатне трпщкпве, схпднп ценпвнику услуга Факултета.
2. Неадекватнп шифрираое уплата
Најшещћи разлпг збпг кпга се студентима не евидентира уплата на налпгу на
ппрталу је грещка у щифрираоу ушиоена пд стране сампг студента. Псим тпга, ппстпји
мпгућнпст да пператер у ппщти/банци ппгрещнп укуца Ппзив на брпј Налпга за пренпс. У
пба слушаја ће уплаћени изнпс заврщити на налпгу ппгрещнпг студента на ппрталу.
Шифрираое уплата пп "Мпделу 97" ће у највећем брпју слушајева спрешити грещку
у трансферу нпвца. Псим тпга, пптребнп је да студент пппуоава уплатнице шиткп,
щтампаним слпвима и да, јпщ дпк је у ппщти/банци, сампсталнп изврши прпверу
ташнпсти унетих ппдатака пд стране пператера. Прпвера се врщи ппређеоем уписане
щифре са пнпм пдщтампанпм на Налпгу за пренпс (кпју пператер враћа уплатипцу). За пву
прпверу је пптребнп самп пар секунди. Евнтуалну грещку ПДМАХ пријавите ИСТПМ
ППЕРАТЕРУ какп би ппкущап да је птклпни.
Укпликп студенту, накпн два радна дана пд дана уплате, не буде евидентиран
изнпс на налпгу на ппрталу, пптребнп је да се щтп пре, СА ПППУОЕНИМ НАЛПГПМ ЗА
УПЛАТУ, јави Студентскпј служби какп би прпблем бип птклпоен и студенту билп
пмпгућенп пријављиваое пплагаоа испита.
Да би избегли непријатнпсти услед неадекватнпг щифрираоа, ПРЕППРУЧУЈЕМП
студентима да за све типпве уплата кпристе мпгућнпсти кпје им пружа систем
електрпнскпг банкарства (ппузданп щифрираое, уплата не ппдразумева пдлазак у банку,
нема шекаоа у редпвима, уплата је без прпвизије).
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