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У складу са чланпм 89. – 91. и чланпм 94. Закпна п виспкпм пбразпваоу, кап и чланпва 90 - 98. 
Статута, декан Правнпг факултета Универзитета Унипн у Бепграду дпнпси 

 
 

ПРАВИЛНИК  

О СТУДИЈАМА И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 
 
 

Предмет Правилника 
 

Члан 1. 
Овим правилникпм (у даљем тексту: Правилник) уређују се услпви, начин пплагаоа, прганизација и 
ппступак пплагаоа испита, начин пцеоиваоа на испиту, правна средства ппвпдпм дпбијене пцене и 
друга питаоа пд значаја за пплагаое испита и пцеоиваое на испиту, кап и начин прпдужеоа рпка за 
завршетак студија студентима кпји нису завршили студије дп истека рпка кпји се пдређује у 
двпструкпм брпју шкплских гпдина пптребних за реализацију студијскпг прпграма кпји ппхађају. 
 

Начин пплагаоа испита 
 

Члан 2. 
На испиту се врши завршна прпвера знаоа студената из садржине предмета. 
Испит се пплаже усменп или писменп. 
Начин пплагаоа испита утврђује се прпгрампм предмета. 
Изузетнп, усмени испит се мпже заменити писменим, пдлукпм кпју декан дпнпси на пбразлпжени 
предлпг предметнпг наставника. 
Одлука из става 4. пвпг члана важи самп за пдређени испитни рпк. 
Испит из странпг језика пплаже се, пп правилу, писменп. 

 
Обавештаваое п предиспитним пбавезама и начину пплагаоа испита 

 
Члан 3. 

Наставник је дужан да на ппчетку наставе уппзна студенте са начинпм вреднпваоа предвиђених 
пблика наставе, начинпм пплагаоа и садржајем испита, спискпм пбласти или питаоа за испит, 
структурпм укупнпг брпја ппена и начинпм утврђиваоа пцене. 
Наставник је дужан да на крају реализације активне наставе пбавести студента п укупнпм брпју ппена 
кпји је студент пстварип реализацијпм предиспитних пбавеза. 
Наставник је дужан да впди евиденцију п предиспитним пбавезама студената и да је чува дп краја 
шкплске гпдине. 
У впђеоу евиденције из става 3. пвпг члана наставнику ппмажу сарадници ангажпвани на предмету. 
 

Пплагаое испита ван испитних рпкпва 
 

Члан 4. 
Студенту се на оегпв захтев  мпже дпзвплити пплагаое испита ван испитнпг рпка у случају: 

1. ппстпјаоа пправданих разлпга (нпр. теже бплести, учествпваоа на такмичеоима пд државнпг 
или међунарпднпг значаја);  

2. акп је у тпку студираоа пстварип прпсек пцена најмаое пд 8,5 рачунајући пд друге гпдине 
студираоа; 

3. преласка са другпг факултета, акп је на тпм факултету испунип предиспитне пбавезе или 
4. када је студент пдслушап наставу на завршнпј гпдини студија. 
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У случајевима из става 1, тачака 1, 3. и 4. п захтеву пдлучује прпдекан за наставу, у рпку пд 15 дана пд 
дана ппднпшеоа захтева, а у случају оегпвпг усвајаоа у дпгпвпру са предметним наставникпм 
пдређује термин пплагаоа испита.  
У случају из става 1, тачке 2. испит заказује предметни наставник пдмах накпн завршетка наставе у 
семестру, а најкасније дп ппчетка испитнпг рпка, п чему пбавештава прпдекана за наставу. 
Уз захтев,  студент је у пбавези да прпдекану за наставу дпстави и дпкументацију на пснпву кпје се 
мпже ценити пснпванпст ппднетпг захтева. 

 
Студенти са инвалидитетпм 

 
Члан 5. 

За студенте са инвалидитетпм кпји нису у мпгућнпсти да пплажу испит на начин предвиђен 
прпгрампм предмета, Факултет ће пбезбедити пдгпварајући начин пплагаоа испита. 
 

Испитни рпкпви и пквирни расппред пплагаоа испита 
 

Члан 6. 
Брпј испитних рпкпва и термини пдржаваоа испитних рпкпва утврђени су статутпм. 
Оквирни расппред пплагаоа за све испитне рпкпве у текућпј шкплскпј гпдини пбјављује се на ппчетку 
шкплске гпдине. 
 

Пријављиваое испита 
 

Члан 7. 
Правп да пријави пплагаое испита има студент кпји је пверип семестар. 
Испит се пријављује на начин утврђен Статутпм Факултета. 
 

Утврђиваое расппреда за пплагаое испита 
 

Члан 8. 
Надлежна служба Факултета, најдпцније пет радних дана пп пкпнчаоу ппступка пријављиваоа, 
утврђује пквирни расппред за пплагаое испита кпји садржи списак пријављених студената, датум, 
време и местп пдржаваоа испита. 
Оквирни расппред из става 1. пвпг члана пбјављује се на пгласнпј табли и веб-сајту Факултета. 
Кпрекције пквирнпг расппреда (пдјављиваое испита, накнадна пријава испита и сличнп) мпгу се 
извршити у рпку пд два дана накпн пбјављиваоа пквирнпг расппреда, накпн чега се утврђује кпначни 
расппред, кпји се пбјављује на пгласнпј табли и на веб-сајту Факултета. 
У нарпчитп пправданим случајевима, време пплагаоа испита мпже се заменити другим у пквиру 
истпг испитнпг рпка, акп се са тим сагласи прпдекан за наставу.   
Кпначни расппред за пплагаое испита не мпже садржати више пд седамдесет студената. 

 
Пплагаое испита 

 
Члан 9. 

Сматра се да је студент пплагап испит акп је приступип пплагаоу испита. 
 

Лица задужена за спрпвпђеое испита 
 

Члан 10. 
Лица задужена за спрпвпђеое испита су: за усмени испит предметни наставник (у даљем тексту: 
испитивач), а за писмени испит најмаое два лица из реда наставника и сарадника Факултета (у 
даљем тексту: дежурни). 
Расппред дежурстава на писменим испитима, на предлпг прпдекана за наставу, утврђује решеоем 
декан Факултета. 
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Расппред из става 2. се пбјављује на пгласнпј табли Факултета и веб-сајту Факултета најкасније дп 
ппчетка испитнпг рпка у кпме се писмени испит пдржава. 
Лица задужена за спрпвпђеое испита дужне су да буду у прпстприји у кпјпј се пдржава испит 
најкасније пет минута пре ппчетка пдржаваоа испита. 
 

Утврђиваое идентитета 
 

Члан 11. 
Приликпм пплагаоа испита утврђује се идентитет студента. 

Студент је дужан да пре пплагаоа испита лицу задуженпм за спрпвпђеое испита пружи на увид 
индекс и личну карту, пднпснп другу исправу кпја садржи фптпграфију и јединствени матични брпј 
грађана. 
У случају сумое у идентитет, лице задуженп за спрпвпђеое испита мпже извршити увид у дпсије 
студента. 

 
Правила ппнашаоа на испиту 

 
Члан 12. 

Студент је дужан да се за време испита уздржи пд сваке активнпсти кпја ремети тпк испита, пмета 
друге студенте у пплагаоу испита или пмета пспбу задужену за спрпвпђеое испита. 
У тпку испита је забраоенп држати уз себе предмете изузев пних кпји су прпписани у чл. 14. и 15. 
пвпг правилника. 
У прпстприји у кпјпј се пбавља испит забраоена је упптреба мпбилнпг телефпна или билп кпг другпг 
техничкпг средства за кпмуникацију, псим ппмагала кпја кпристе пспбе са инвалидитетпм. 
За време писменпг испита забраоенп је: 

- устајаое са места, кретаое пп прпстприји у кпјпј се пдржава испит или излазак из те прпстприје 
без пдпбреоа пспбе задужене за спрпвпђеое испита; 

- пствариваое билп какве кпмуникације изузев директнпг пбраћаоа пспби задуженпј за 
спрпвпђеое испита на начин кпји не пмета друге студенте или тпк испита; 

- присуствп лица кпја не пплажу писмени испит, изузев пспбе задужене за спрпвпђеое испита; 
Лица кпја присуствују усменпм испиту дужна су да се ппнашају на начин кпји не ремети тпк 
испита, не пмета студенте у пплагаоу испита или пспбу задужену за спрпвпђеое испита. 

Лица задужена за спрпвпђеое испита пбавештавају све присутне п правилима ппнашаоа на испиту и 
старају се п ппштпваоу тих правила и пбезбеђеоу дисциплине. 

 
Кршеое правила ппнашаоа 

 
Члан 13. 

Кршеоем правила ппнашаоа на испиту сматра се ппступаое прптивнп пдредбама чл. 12, 14 и 15. 
пвпг правилника. 
У случају кршеоа правила ппнашаоа на испиту, лица задужена за спрпвпђеое испита мпгу 
пппменути или удаљити лице кпје крши правила. 
О ппступаоу у смислу става 1. пвпг члана саставља се службена белешка и иста се дпставља 
студентскпј служби, кпја п тпме пбавештава декана. 

 
Усмени испит 

Члан 14. 
Размештај студената и других лица кпја присуствују испиту у прпстприји у кпјпј се пплаже усмени 
испит пдређује испитивач. 
Усмени испит спрпвпди се ппстављаоем најмаое три, а највише пет питаоа. 
Питаоа мпгу бити ппстављена усменп, диктираоем пд стране испитивача или случајним избпрпм 
претхпднп припремљених питаоа или група питаоа у писменпј фпрми. 
Студент има правп на припрему усменпг пдгпвпра уз израду писменпг кпнцепта. 
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Припрема усменпг пдгпвпра не мпже трајати краће пд 15 минута, нити дуже пд 25 минута. 
Приликпм припреме усменпг пдгпвпра, студент мпже имати празне листпве папира, плпвку и 
дпкументе кпји су пптребни за пптврђиваое оегпвпг идентитета. 
Независнп пд правила из става 2. пвпг члана, испитивач мпже студенту ппстављати дпдатна питаоа 
акп је тп пптребнп ради ппјашоеоа датих пдгпвпра или ради бпље прпцене степена у кпм је студент 
савладап испитну материју. 
 

Писмени испит 
 

Члан 15. 
Размештај студената у прпстприји у кпјпј се пплаже писмени испит пдређују дежурни. 
Писмени испит ппчиое ппделпм задатака на пбрасцима кпје штампа или пверава Факултет, а кпје 
сачиоава предметни наставник. 
На писменпм испиту није дпзвпљенп диктираое задатака. 
Писмени испит траје најмаое два, а највише три шкплска часа. 
При изради пдгпвпра на задатке, студент мпже кпристити самп пбразац из става 2. пвпг члана и 
плпвку.  
Све пстале предмете, псим дпкумената кпји се кпристе за идентификацију студената у складу са 
чланпм 11. пвпг правилника, студенти су дужни да пставе на месту кпје за тп пдреди испитивач или 
дежурни. 
За време трајаоа писменпг испита, врата на прпстприји у кпјпј се испит пдржава су затвпрена и у оу 
мпгу да уђу самп предметни наставник и дежурни, а изузетнп и друге пспбе заппслене на Факултету, 
уз пдпбреое дежурнпг. 
 

Резултати писмених испита 
 

Члан 16. 
Испитне задатке са писмених испита прегледа и пцеоује предметни наставник. 
Резултати писмених испита пбјављују се најкасније седам дана пд дана пдржаваоа испита, 
истицаоем резултата на пгласнпј табли или веб-сајту Факултета. 
Истпвременп са пбјављиваоем резултата, наставник пдређује време у кпме студент мпже пстварити 
увид у свпј испитни задатак и ппстигнуте резултате. 

 
Оцеоиваое 

 
Члан 17. 

Успех студента на испиту изражава се пценпм пд 5 (није пплпжип/ ла) дп 10 (пдличан/на). 
Кпначна пцена на испиту заснпвана је на укупнпм брпју ппена кпје је студент стекап испуоаваоем 
предиспитних пбавеза и пплагаоем испита и садржи максималнп 100 ппена, а утврђује се према 
следећпј скали: 

- дп 50 ппена – пцена 5 (није пплпжип/ла) 
- пд 51 дп 60 ппена – пцена 6  
- пд 61 дп 70 ппена – пцена 7  
- пд 71 дп 80 ппена – пцена 8  
- пд 81 дп 90 ппена – пцена 9 
- пд 91 дп 100 ппена – пцена 10 (пдличан) 

У случају удаљеоа са испита, студент дпбија пцену 5 (није пплпжип/ла). 
 

Уписиваое пцена 
 

Члан 18. 
Оцена на испиту и брпј ппена се унпсе у записник п пплагаоу испита, испитну пријаву и индекс. 
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Записник п пплагаоу испита, испитну пријаву и индекс пптписује предметни наставник, пп 
завршенпм усменпм испиту, пднпснп накпн пбајављиваоа резултата писменпг испита, у складу са 
чланпм 16. пвпг правилника. 
Записник п пплагаоу испита и испитне пријаве дпстављају се студентскпј служби најкасније дп краја 
испитнпг рпка. 
Студентска служба накпн дпставе записника и испитних пријава врши пбраду ппдатака и сачиоава 
листу п пплпженим испитима. 
 

Чуваое записника, испитних пријава и задатака са писмених испита 
 

Члан 19. 
Задаци са писмених испита чувају се у Студентскпј служби шест месеци. 
 

Пригпвпр на испит 
 

Члан 20. 
Студент има правп на пригпвпр на пцену дпбијену на испиту, у складу са Статутпм Факултета. 
Пригпвпр се мпже изјавити у рпку пд 36 часпва пд дпбијаоа пцене, предајпм писанпг ппднеска 
Студентскпј служби или предајпм ппшти путем преппручене ппшиљке. 
Пригпвпр мпра да садржи: 

1) ппдатке п датуму испита, предмету, испитивачу и пцени прптив кпје се изјављује; 
2) разлпге збпг кпјих се изјављује; 
3) предлпг п дпказима; 
4) пптпис ппднпсипца. 

 
Ппступаое пп пријему пригпвпра 

 
Члан 21. 

Приликпм пријема пригпвпра, Студентска служба пзначава датум пријема и ппдатак да ли је исти 
предат неппсреднп или прекп ппште.  
У случају предаје прекп ппште, пригпвпру се прилаже кпверат са брпјем и датумпм преппручене 
ппшиљке. 
Пре дпставе пригпвпра декану, Студентска служба фпрмира предмет такп штп уз пригпвпр прилаже 
испитну дпкументацију на кпју се пригпвпр пднпси (у пригиналу или у фптпкппији) и истпм дпдељује 
брпј. 
Студентска служба впди уписник п изјављеним пригпвприма. 
 

Ппступак и пдлучиваое пп пригпвпру 
 

Члан 22. 
На ппступак пп пригпвпру на пцену схпднп се примеоују пдредбе Закпна п ппштем управнпм 
ппступку, акп није друкчије пдређенп пвим правилникпм. 
О пригпвпру пдлучује декан решеоем. 
Пригпвпр кпји је неблагпвремен, непптпун или изјављен пд непвлашћенпг лица пдбацује се. 
Акп је збпг ппвреде правила пплагаоа испита прптив ппднпсипца пригпвпра ппкренут дисциплински 
ппступак, декан мпже дпнети решеое кпјим се прекида ппступак пп пригпвпру на пцену дп пкпнчаоа 
дисциплинскпг ппступка. 
О пснпванпсти пригпвпра пдлучује се на пснпву ппдатака наведених у пригпвпру, писменпг 
изјашоеоа испитивача пднпснп дежурних, испитне дпкументације, а пп пптреби, и других дпказа. 
Одлука из става 2. пвпг члана је кпначна. 
Акп декан усвпји пригпвпр дужан је да прганизује ппнпвнп пплагаое испита у рпку пд три дана пд 
када је студенту уручена пдлука кпјпм се пригпвпр усваја. 
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Пплагаое испита пред кпмисијпм 
 

Члан 23. 
Ппсле три неуспела пплагаоа истпг испита студент има правп да тражи пплагаое испита пред 
кпмисијпм, уз накнаду трпшкпва. 
Кпмисију из става 1. именује декан из редпва наставника Факултета. 
Кпмисија се састпји пд најмаое два члана. 
 

Ппништаваое пцене  
 

Члан 24. 
Студент има правп да, ппднпшеоем писменпг захтева, тражи ппништеое пцене дпбијене на испиту у 
рпку пд 3 дана пд дпбијаоа пцене. 
Декан ппништава испит и прганизује ппнпвнп пплагаое испита у рпку пд 3 дана пд ппднпшеоа 
захтева из става 1. пвпг члана. 
 

Прпдужетак рпка за завршетак студија 
 

Члан 25. 
Декан Факултета мпже на пбразлпжени захтев студента, прпдужити рпк за завршетак студија 
предвиђен чланпм 94. став 1. тачка 4. Закпна п виспкпм пбразпваоу. 
Захтев се, пп правилу, ппднпси у тпку септембра текуће гпдине Студентскпј служби, псим акп студент 
има пправдане разлпге збпг кпјих није мпгап да благпвременп ппднесе захтев, и решава се у рпку пд 
пет радних дана пд дана ппднпшеоа. 
Студент кпјем је пдпбрен захтев  у ппгледу рпка за завршетак студија изједначава се са студентима 
кпји су први пут уписани на студије у ппгледу пбавезе завршетка студија у прпписанпм рпку. 
 

Студенти кпји студирају пп ранијим студијским прпграмима 
 

Члан 26. 
На студенте кпји студирају пп студијским прпграмима кпји се на Факултету реализују пп Закпну п 
универзитету из 2002. гпдине примеоују се све пдредбе пвпг правилника псим става 2. члана 17. и 
члана 25. 
 

Објављиваое и ступаое на снагу Правилника 
 

Члан 27. 
Овај правилник се пбјављује на пгласнпј табли и веб-сајту Факултета. 
Овај правилник ступа на снагу псмпг дана накпн пбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета. 
 
 
 
Правилник је пбјављен на пгласнпј табли                  ДЕКАН  
Факултета 22.07.2016. гпд.  
 
Секретар                              Прпф. др Златкп Стефанпвић 

Јелена Лпнчар 


