УПУТСТВО ЗА ПРИСТУПУ СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ
И ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ИСПИТА
Студентском порталу ТФ могу приступити и пријавити испите студенти који су пријавили
своје e-mail адресе (секундарна e-mail адреса студента) до 30.11. Приступање порталу
треба обавити у два корака:
1. отварање e-mail налога на https://student.ni.ac.rs/ и
2. приступ студентском порталу на http://www.tf.ni.ac.rs/.
1. ОТВАРАЊЕ E-MAIL НАЛОГА НА https://student.ni.ac.rs/
На секундарну e-mail адресу студента, тј. адресу коју су студенти пријавили, послата је
порука са подацима о приступу и отварању e-mail налога @student.ni.ac.rs.
Приступити адреси https://student.ni.ac.rs/ и отићи на ''Gmail'' страну:

1.а Уколико не постоји Gmail налог, отвориће се страна за регистрацију

Регистровати се са подацима (mail адреса и лозинка) који су стигли у поруци на
секундарни mail.

1.б Уколико постоји Gmail налог, региструјте се на постојећи налог. Да би додали налог
@student.ni.ac.rs, кликните на икону у горњем десном углу и изаберите опцију ''Add
account'' или ''Додај налог''.

Након тога додајте @student.ni.ac.rs налог са подацима са секундарног маила.

@student.ni.ac.rs ЈЕ ЗВАНИЧНА И ПРИМАРНА е-АДРЕСА
СТУДЕНТА ЗА СВУ ДАЉУ КОМУНИКАЦИЈУ НА ФАКУЛТЕТУ.

2. ПРИСТУП СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ на http://www.tf.ni.ac.rs/ И ПРИЈАВА
ИСПИТА
На web страници Технолошког факултета http://www.tf.ni.ac.rs/ кликнути на

Појавиће се страна за регистрацију:

2.а. ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017
Из поруке пристигле на примарну адресу @student.ni.ac.rs ископирати корисничко име и
лозинку и улоговати се на портал.
2.б. ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 И РАНИЈЕ
На страну за регистрацију кликните, најпре на ''Заборавили сте корисничко име''. На
@student.ni.ac.rs примарну адресу стићи ће порука са вашим корисничким именом.
Ископирати корисничко име из поруке и пребацити на страну за регистрацију. Потом
кликнути на ''Заборавили сте лозинку''. На @student.ni.ac.rs примарну адресу стићи ће
порука са линком за креирање лозинке. Креирати нову лозинку (лозинка мора да садржи
8 карактера).
Са корисничким именом и креираном лозинком пријавити се на страни за регистрацију.
Комбинација креираног корисничког имена и лозинке користи се за приступ
СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ.

ПРИЈАВА ИСПИТА
На студентовој страници портала, кликнути на ''Е-пријава''

Након тога, одабира се испитни рок (у овом случају децембар) кликом на
На листи предмета која ће се појавити, одабере се назив предмета који се пријављује
кликом на
Када се појави листа свих одабраних предмета, могуће је одустати од појединих предмета
(кликом на ''одустани'') или потврдити пријаве кликом на ''КОНАЧНА ПРИЈАВА''.

На тај начин, студент је завршио са пријавом испита без могућношћу даље исправке
електронским путем.
У случају било каквих проблема или нејасноћа приликом регистрације на
@student.ni.ac.rs налог, регистрације на студенски портал ТФЛ или електронску
пријаву испита, обратите се Рачунском центру (8,00-14,00).

