
                                  РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА                        

У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 
 

СУБОТИЦА, 2.02.2021. године 

 

 11:45 часова у А3 – усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра, чија презимена почињу словом од  А до М. 

 12:45 часова у А3 - усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра, чија презимена почињу словом од  Н до краја абецеде. 

 14:00 часова у А2 – студенти који полажу први колоквијум, други колоквијум или практичан 

део испита. 

 
Студенти морају поштовати објављен распоред полагања по групама. 

 

НОВИ САД, 6.02.2021. године 
 

 8:30 часова у С1- усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра, чија презимена почињу словом од  А до Е. 

 9:30 часова у С1 - усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра, чија презимена почињу словом од  Г до К. 

 10:30 часова у С1- усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра, чија презимена почињу словом од  Л до Н. 

 11:30 часова у С1 - усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра, чија презимена почињу словом од  О до Ш. 

 13:00 часова у С1 - усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра, чија презимена почињу словом од  Т до краја абецеде. 

 14:00 часова у А2 - студенти који полажу први колоквијум, други колоквијум или практичан 

део испита. 
 

Студенти морају поштовати објављен распоред полагања по групама. 

 

БУЈАНОВАЦ, 8.02.2021. године 

 

 9:00 часова у С6 - студенти који полажу први колоквијум, други колоквијум или практичан 

део испита. 

 10:30 часова у С6 - усмени део испита за студенте који су положили оба колоквијума у току 

семестра. 
 

Студенти морају поштовати објављен распоред полагања по групама. 

НАПОМЕНТА ЗА СТУДЕНТЕ У БУ: Студенти који су положили испит из предмета Стратегијски 
менаджмент у неком од претходних рокова у школској 2019/2020. години морају доћи на упис оцене 

у индекс. Упис оцене одржаће се 8.02.2021. године у 9:30 часова у С6. 

 



 

 
  


