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ПРОЦЕДУРА ОТВАРАЊА НАЛОГА 
 
Да би студенту био отворен налог на Студентском порталу неопходно је да достави e-mail адресу на 
коју ће добијати сва обавештења која се шаљу путем Портала. По отварању налога, студент на 
достављену  e-mail адресу добија поруку у којој се налазе корисничко име и лозинка. 
Почевши од школске 2019/20. студети који се уписују на Факултет тражену адресу достављају при 
упису. Студенти уписани пре школске 2019/20. године адресу достављају по процедури описаној у 
наставку овог текста. 
 

ПРОМЕНА АДРЕСЕ И ЗАБОРАВЉЕНА ЛОЗИНКА 

 
Уколико студент заборави додељену лозинку, на пријавној 
страни портала ће наћи линк потребно је да кликнете на линк 
Заборавили сте лозинку. На ту команду софтвер аутоматски на 
пријављену е-mail адресу шаље адресу стране не којој је 
могуће дефинисати нову лозинку.  
 
Уколико пријављена е-mail адреса није активна, потребно 
Студентској служби пријавити нову, активну. Након ажурирања 
адресе, студент на пријавној страни портала пријављује да је 
лозинка заборављена, кликом на линк Заборавили сте 
лозинку. На ту команду софтвер аутоматски на 
новопријављену е-mail адресу шаље адресу стране на којој је 
могуће дефинисати нову лозинку. 
 
 

ДОСТАВЉАЊЕ E-MAIL АДРЕСА 
за све студенте који су се уписали на студије најкасније 2018. године 

 
До 10.1.2019. 

 Достава e-mail адреса се обавља попуњавањем обрасца на адреси 
 

https://www.pmf.kg.ac.rs/index.php/prijava_email 

Упутство за попуњавање обрасца се налази на истој страници. Да би адреса била 
употребљена за отварање налога, неопходно је да корисник потврди њену исправност 

studportal.pmf.kg.ac.rs
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кликом на активациони линк. Активациони линк се добија у поруци послатој на адресу коју 
је корисник навео. 

Напомена: Студенти који су адресу пријавили раније, а нису променили врсту студија, немају 
обавезу да то поново учине. 

Од 11.1.2019. 

Студент пријављује своју e-mail адресу ЛИЧНО на шалтеру Студентске службе, уз обавезу да 
са собом понесе и индекс. 

За пријаву грешака и промену пријављеног e-mail-а обратити се на адресу 
studentski.portal@pmf.kg.ac.rs. 

 
 

 

Руководилац Студентске службе 
 
 

Биљана Пауновић, дипл. прав.   
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