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Правни факултет Универзитета Унион                                                                                                

  

ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА 

НА ПРЕДМЕТУ ОСНОВИ ГРАЂАНСКОГ И ПРИВРЕДНОГ 

ПРАВА У АКАДЕМСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ 
 

 

 

 Предиспитне обавезе се испуњавају кроз различите облике наставе на предмету, 

која се изводи током оба семестра. Предиспитне обавезе се изражавају бројем поена и то 

од 00 до 50, а уписују се у индекс студента, по правилу, на последњем часу вежби. 

 Евиденцију поена са спецификацијом руководилац вежби доставља испитивачу у 

форми записника. У случају неслагања података из индекса и записника, меродавани су 

подаци из записника. 

 

 

1. ОСНОВИ СТИЦАЊА ПОЕНА: 
 

1.1. ПРИСУСТВО ВЕЖБАМА 

За присуство једном блоку вежби (два часа) студент добија 0,5 (једну половину) поена. По 

овом основу, студент може добити највише 10 поена (укупно за оба семестра).  

 

 

1.2. АКТИВНОСТ НА ВЕЖБАМА И САМОСТАЛНИ РАД (највише укупно 12 поена) 

 

1.2.1. Изражена активност у раду на вежбама током оба семестра, која подразумева 

припремљеност студента за вежбе, учешће у раду, ангажовање на вежбама, учешће у 

дискусијама, препознавање примера, рашавање задатака, анализу случајева из судске 

праксе, усмене одговоре на теоријска питања. Ову активност прати руководилац вежби за 

сваки двочас вежби одвојено и евидентира на крају сваког блока вежби, тако што сваком 

студенту додељује 0 или 0,5 (или изузетно 1) поен у зависности од степена ангажовања и 

активности. По овом основу студент може добити највише 7 поена (и то: највише 3 у 

зимском и највише 4 у летњем семестру). 

 

1.2.2. Урађен цео домаћи задатак: анализа и препознавање видова тзв. злоупотребе права 

- 1 поен 

 

1.2.3. Реферат – припремано усмено излагање (у трајању око 15-20 минута) на одређену 

тему коју студент одабира и унапред пријављује у договору са руководиоцем вежби, уз 

коришћење додатне литературе. Пријављивање тема реферата може се вршити од почетка 

зимског семестра, а њихово излагање биће реализовано током летњег семестра. По овом 

основу студент добија најмање 1, а највише 4 поена, у зависности од квалитета излагања 

и коришћене литературе. 

 

 

1.3. ПОКАЗАНО ЗНАЊЕ НА КОЛОКВИЈУМИМА (највише 30 поена) 

 Колоквијуми су најављени, а могу бити одржани и ван редовних термина вежби. 

Планирана су три колоквијума (један у првом и два у другом семестру) која носе највише 

по 10 поена, те се по овом основу може добити највише 30 поена.  
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Оријентациони датуми одржавања колоквијума су: 22. децембар 2016. године, 

20-24. март 2017. год. и 08-12. мај 2017. год. О тачном датуму и времену одржавања 

колоквијума студенти ће бити благовремено обавештени путем факултетског веб сајта и 

огласне табле. 

  

 

Број поена за коначну оцену по овом основу зависи од оцене. За оцену 6 потребно 

је имати најмање 51% тачних одговора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УТИЦАЈ ПОЕНА НА КОНАЧНУ ОЦЕНУ 
 Поени остварени по основу предиспитних обавеза се сабирају. Уколико укупан број 

поена не буде цео број, заокруживање се врши на већи број (тако нпр. 15,5 биће 16). 

Maксималан укупан број поена који се може стећи по свим наведеним основама је 

50. У случају да укупно по свим основама студент оствари број поена између 50 и 52, 

студенту се за предиспитне обавезе рачуна број од 50 поена, а руководилац вежби 

приказује испитивачу, кроз записник, структуру и спецификацију стечених поена, о чему 

испитивач води рачуна током завршног усменог испита. 

   

Поени утичу на коначну оцену, али се без позитивне оцене на завршном 

усменом испиту не може добити коначна позитивна оцена. У зависности од броја 

остварених поена, они се урачунавају у коначну оцену на следећи начин:  

 

00 - 30 сa 30%; 

31 - 35 сa 35%; 

36 - 40 сa 40%; 

 41-  45 сa 45 %; 

46 - 50 сa 50%. 

 

 

 

% тачних 

одговора 

Оцена Број поена за 

коначну оцену 

00-30 % 5 0 

31-50 % 5 2 

51-60 % 6 6 

61-70 % 7 7 

71-80 % 8 8 

81-90 % 9 9 

91-100 % 10 10 


