
ОВЕРА СЕМЕСТРА 
 
Овера ЛЕТЊЕГ семестра  школске 2018/2019. године обавиће се у 
периоду од  10. ЈУНА до 14. ЈУНА 2019. године, према следећем 
распореду:  
Датум Студенти са студијских програма 
10.06. - ПРВА ГОДИНА ОАС Машинско инжењерство 

  ПЕТА година по старом наставном плану (5. год)  
- ПРВА ГОДИНА Урбано инжењерство  
- ПРВА ГОДИНА Аутомобилско инжењерство 
- ПРВА ГОДИНА Рачунарска техника и софт. инж. 

11.06. - ПРВА ГОДИНА Војноиндустријско инжењерство  
- ДРУГА ГОДИНА Рачунарска техника и софт. инж. 
- ДРУГА ГОДИНА Урбано инжењерство 
- ДРУГА ГОДИНА Аутомобилско инжењерство 
- ДРУГА ГОДИНА ОАС– машинско инжењерство 
- ТРЕЋА година ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО инж. 
ТРЕЋА ГОДИНА Урбано инжењерство 
ЧЕТВРТА ГОДИНА Урбано инжењерство 

12.06. -Прва година МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
(Машинско, Војноиндустријско и Аутомобилско 
инжењерство) 
- ДРУГА ГОДИНА Војноиндустријско инжењерство 
- Инжењерски менаџмент 
- Индустријско инжењерство – ПИС 
- Инжењерство заштите животне средине 
- Биоинжењеринг 
- Урбано инжењерство 

13.06. Друга година МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
(Машинско и Аутомобилско инжењерство) 
ТРЕЋА ГОДИНА Аутомобилско инжењерство  
ТРЕЋА ГОДИНА Рачунарска техника и софт. инж. 
ЧЕТВРТА ГОДИНА Рачунарска техника и софт. инж. 
ЧЕТВРТА година ВОЈНОИНДУСТРИЈСКО инж. 

14.06. ТРЕЋА ГОДИНА основних академских студија –
машинско инжењерство 



 
 
         За оверу семестра потребно је: 
 
- Индекс (са потписима предметних наставника за све  
предмете који се слушају у семестру). Семестар се може оверити 
без једног потписа наставника. Сваки наредни потпис који 
недостаје се плаћа по 3000,00 дин. 
 
    -  Семестрални лист (са уписаним свим предметима и именима          
професора). Семестрални лист може се купити у Студентској          
скриптарници. 
 

- Регистрациони код који се добија попуњавањем анкете 
Напомена: Анкета се налази на сајту факултета у категорији 
Студентски сервис http://student.mfkg.rs/ 
Семестар није могуће оверити без попуњене Анкете.  
Анкету не попуњавају студенти који су наставили студије на 
Факултету инжењерских наука после завршене више школе, и 
СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОБНОВИЛИ ГОДИНУ.  
 
Студенти су у обавези да све рате школарине које су доспеле 
измире пре овере семестра. 
 
Молимо студенте да у датом термину овере семестар.  Овера 
семестра после датог термина плаћа се 2000,00 по Одлуци бр. 01-
1/226-4 од 30.1.2015. године. 
 
ИНДЕКСИ ЗА ОВЕРУ СЕ ПРЕДАЈУ ПРЕМА ЗАДАТОМ РАСПОРЕДУ - 
ОВЕРЕНЕ ИНДЕКСЕ СТУДЕНТИ МОГУ ПРЕУЗЕТИ СЛЕДЕЋЕГ ДАНА (од 
10 до 14 часова). 
 
 
24.05.2019. год.                                            Из Студентске  службе 

http://student.mfkg.rs/

