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ОБАВЕШТЕЊЕ О НАДОКНАДИ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ 

 
Надокнада лабораторијских вежби почиње 30.05.2022. године. Студенти надокнаде 

пријављују лично, у лабораторији 95а, између 23. и 27. маја, од 08.00 до 20.00 у време извођења 

лабораторијских вежби. Приликом пријаве надокнаде студент са собом треба да има један 

идентификациони документ (индекс, личну карту или пасош) и практикуме за први и други циклус 

(у којима ће радити надокнаду), у које ће му дежурни у лабораторији уписати термин надокнаде. 

Уколико је студент из здравствених разлога спречен да лично пријави надокнаду, то уместо њега 

може да учини друго лице, које треба да понесе сопствени идентификациони документ и 

практикуме за први и други циклус и које има потписано одобрење студента (може и у 

електронској форми) да ту надокнаду пријави. 

 

23., 24. и 25. маја 2022. године надокнаду могу да пријаве студенти који нису дошли у 

предвиђени термин јер су: 

1) имали позитиван тест на COVID-19 највише седам дана пре и највише два дана након 

дана у којем су имали редован термин за лабораторијске вежбе, у ком случају приликом 

пријаве надокнаде треба да донесу на увид резултате тестирања на COVID-19 и да 

приложе копију тог резултата, 

2) имали здравствених проблема, у ком случају приликом пријаве надокнаде треба да 

приложе оверено лекарско уверење да су у тај дан и сат били спречени да присуствују 

лабораторијској вежби из (у уверењу наведених) здравствених разлога, и 

3) били званични представници Факултета на Електријади 2022. године, у ком случају 

приликом пријаве надокнаде треба да приложе потврду Продекана за наставу о учешћу 

на Електријади. 

 

26. и 27. маја 2022. године надокнаду могу да пријаве сви студенти који нису радили 

лабораторијску вежбу или нису задовољни бројем освојених поена, у ком случају, ако не 

припадају категоријама 1), 2) или 3), приликом пријаве надокнаде треба да приложе уплатницу на 

1000 (хиљаду) динара на жиро рачун Факултета на име „надокнаде једне лабораторијске вежбе 

коју студент није одрадио у предвиђеном термину“. На уплатницу се уписују следећи подаци: Сврха 

уплате: Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике – надокнада лаб. вежбе, Прималац: СОП. 

ПРИ. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ, Износ: =1000,00, као и Рачун примаоца, Модел и 

Позив на број (ове податке потражите на сајту Факултета или у Студентском одсеку). Пријавом 

надокнаде поништава се претходно освојени број поена (укључујући и поене додељене за 

прорачун) студенту који је већ радио вежбу. 

 

За надокнаде важе иста правила као и за израду лабораторијске вежбе у редовном термину. 

Број термина за надокнаде ограничен је капацитетима лабораторије. 

 

Предметни наставници 


