
Република Србија 

Универзитет у Београду 

Економски факултет 

Број: 

Датум: 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставно-

научно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008. године, донело је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА  НА ОСНОВНИМ И ДИПЛОМСКИМ 

АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови и начин полагања испита на основним 

и дипломским академским студијама, испитни рокови, обезбеђење јавности, 

оцењивање на испиту и друга питања од значаја за полагање и оцењивање на 

испиту студената Економског факултета у Београду (у даљем тексту: Факултет). 

 

Члан 2. 

Рад студента у савлађивању појединог предмета студија из члана 1. овог 

правилника континуирано се прати током наставе, а коначна оцена провере знања 

студената из сваког предмета студија утврђује се на испиту. 

 

Члан 3. 

Наставник је дужан да на почетку наставе упозна студенте са програмом 

предмета, распоредом наставе, предвиђеним облицима активне наставе 

(предиспитне обавезе) и начином њиховог вредновања, карактером и садржајем 

испита, списком области и/или питања за испит, структуром укупног броја поена и 

начином формирања оцене. 

Наставник је дужан да на крају реализације активне наставе обавести 

студента о укупном броју поена који је студент остварио реализацијом 

предиспитних обавеза. 

 

Члан 4. 

Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може 

остварити највише 100 поена, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 

30, а највише 70 поена. 

Предиспитне обавезе утврђене су студијским програмом, програмом 

предмета и актима Факултета. 

 



Члан 5. 

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, у 

утврђеним роковима. 

Испит се полаже код предметног наставника. 

Сматра се да је студент полагао испит уколико је приступио испиту. 

 

 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА 

 

Члан 6. 

Испити се одржавају у: јануару, јуну, јулу, септембру и октобру. 

За предмете из којих се настава изводи у зимском семестру испити се не 

одржавају у јулском испитном року. 

Оквирни распоред полагања испита за све испитне рокове у школској 

години објављује се на почетку школске године. 

Изузетно, у оправданим случајевима, термин полагања испита се може 

заменити другим термином у истом испитном року уз сагласност продекана за 

наставу и студента продекана Факултета. 

Испити се одржавају у току радног времена од 8 до 22 часа. 

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА 

 

Члан 7. 

Испит се одржава у просторији Факултета која је наведена у списку 

пријављених студената. 

Уколико просторија за полагање испита није доступна студентима са 

хендикепом, декан, на захтев студента са хендикепом, одређује другу примерену 

просторију. 

 

ЈАВНОСТ НА ИСПИТУ 

 

Члан 8. 

Испити су јавни. 

Јавност се обезбеђује објављивањем времена и места одржавања испита и 

могућношћу присуства других студената  на испиту. 

 

 

САДРЖАЈ ИСПИТА 

 

 

Члан 9. 

Карактер и садржину испита одређује предметни наставник, у складу са 

садржајем наставног предмета. 

Питања на испиту могу бити само из садржаја наставног предмета. 

Студенти се са садржајем, структуром и начином полагања испита упознају 

преко плана рада на предмету. 



НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

 

Члан 10. 

Знање студената на испиту проверава се на један од следећих начина, 

односно њиховом комбинацијом: 

 

Усмени испит - Облик испита у коме студент усменим путем одговара на унапред 

задати број питања (обично 2 или 3) или решава задатке. Диктирање питања или 

задатака није дозвољено. 

 

Тест – Облик испита у коме студент у краткој, писаној форми, на папиру или у 

електронском облику, одговара на одређени број питања или решава одређени број 

задатака. Пре  испита треба одредити број и тип питања (отворена, затворена и сл.) 

која ће садржавати тест  и о томе обавестити студенте. 

У случају електронског тестирања, предметни наставници унапред формирају базу 

питања, из које се постављају питања на испиту. Факултет обезбеђује одговарајући 

софтвер (програм), којим се реализује електронско тестирање. 

Коришћење софтвера на испиту контролише предметни наставник, а за правилну 

употребу и обезбеђење података одговоран је запослени кога одреди декан.  

 

Писмено решавање задатака – Облик испита у коме студент, на папиру или у 

непосредном раду на рачунару, решава неколико или више постављених задатака. 

Предметни наставник мора унапред да одреди број питања и њихову природу и да 

о томе обавести студенте. 

 

Есеј – Облик испита у коме студент у дужој писаној форми одговара на једно или 

мањи број питања. Предметни наставник мора унапред да одреди број и карактер 

питања, која ће бити предмет есеја, и да о томе информише студенте. 

 

Испит је јединствен и полаже се:  
1) Усмено; 

2) Писмено: 

-  решавање   задатака   на    папиру   или   у   непосредном   раду   на рачунару   

     (под условом да  се  целокупна   настава  или  део  наставе  обавља   уз помоћ 

     рачунара); 

-  есеј; 

-   комбинација теста и есеја; 

-   комбинација решавања задатака и теста.  

3) Писмено и усмено, при чему је писмени  део  испита  елиминаторан. 

Начин полагања испита по појединим предметима утврђује се планом извођења 

наставе, који доноси Наставно-научно веће, на предлог Наставне комисије,односно 

Комисије за дипломске академске студије, најкасније седам дана пре почетка 

семестралне наставе.  

 

 

 



Члан 11. 

За студенте са хендикепом који нису у могућности да полажу испит усмено, 

односно писмено, Факултет ће обезбедити одговарајући начин полагања.  

 

Члан 12. 

Приликом полагања испита студент има право: 

- на припрему усменог одговора (израду концепта) од најмање 15 минута за 

сва питања, када испит полаже усмено, 

- да погледа свој писмени задатак са испита у за то предвиђеним терминима, 

уз присуство предметног наставника, пре почетка усменог дела испита ако 

се испит полаже писмено и усмено. 

 

Члан 13. 

Када се испит полаже писмено и усмено, писмени испит може трајати 

највише три школска часа ефективно, а када се испит полаже само писмено, испит  

може трајати највише четири школска часа ефективно. 

Резултати писменог дела испита морају да буду објављени најкасније до 

половине временског периода између писменог и усменог дела испита, ако се 

испит полаже писмено и усмено. Усмени део испита мора се завршити до краја 

испитног рока. 

Резултати писменог испита се објављују најкасније 7 дана од дана окончања 

испита. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ ИСПИТА 

 

 

Члан 14. 

Предметни наставник и дежурно лице на писменом испиту у обавези су да 

буду у просторији у којој се одржава испит најкасније у време почетка одржавање 

испита. 

Дежурно лице дужно је да се 15 минута пре полагања јави предметном 

наставнику. 

Уколико је дежурно лице спречено да дође на дежурство, дужан је да 

обезбеди замену, о чему обавештава Студентску службу. 

Приликом састављања распореда дежурстава број дежурних лица се 

одређује према броју студената и величини просторије у којој се одржава испит, с 

тим што не може да буде мање од два дежурна у просторији. 

На сваких 40 студената одређује се по једно дежурно лице. 

 

Члан 15. 

Писмени испит се може истовремено полагати у више просторија, уколико 

је обезбеђено присуство предметног наставника. 



 

Члан 16. 

Размештај студената у просторије за полагање испита врши се према 

редоследу са списка пријављених студената. 

У просторију одређену за полагање испита студент може да уђе тек након 

извршене прозивке и идентификације. 

У случају закашњења студента, не дуже од 15 минута, предметни наставник 

одлучује да ли ће студенту омогућити полагање испита. 

При уласку у просторију за полагање испита студент је дужан да одложи све 

предмете који нису неопходни за полагање испита. 

За време испита студент има само прибор за писање, а уколико то природа 

испита захтева и остале дозвољене материјале, уз допуштење наставника. 

Пре почетка испита наставник је дужан да студентима саопшти који 

помоћни прибор могу да користе на испиту. 

 

Члан 17. 

По завршеном прозивању студенти се деле на одговарајући број испитних 

група. 

Предметни наставник је дужан да за сваку групу састави посебна испитна 

питања. 

Умножена испитна питања деле се на почетку испита. 

Диктирање задатака није дозвољено. 

Наставник може пре почетка испита дати најнужнија појашњења у вези са 

испитним питањима. 

По пријему испитног задатка студент је дужан да оформи насловну страну 

задатка са следећим подацима: назив предмета који полаже, име и презиме, број 

досијеа, датум полагања испита, број групе питања и редни број са списка 

пријављених студената. 

 

Члан 18. 

За време испита студент је дужан да се понаша у складу са утврђеним 

правилима понашања која забрањују: 

- излазак из просторије и враћање у просторију где се испит одржава, 

устајање са места и кретање по просторији, 

- било какву комуникацију, осим ако се дежурном поставља питање ради 

нејасноћа у формулацији задатака, 

- било које друге активности и понашање које није у складу са Правилником 

и које ремети ток испита. 

Приликом напуштања просторије у којој се одржава испит студент је дужан 

да наставнику, односно дежурном лицу преда задатак са испитним питањима и 

попуњен део извештаја о резултату испита. 

 

 



ИСПИТИВАЧИ 

 

Члан 19. 

Испите обављају предметни наставници Факултета. 

Сарадници факултета помажу наставнику у извођењу испита само у 

припреми података о предиспитним обавезама студената и у организацији испита. 

На основу одлуке Већа Факултета, у складу са Законом о високом 

образовању и актима Универзитета у Београду и актима Факултета, гостујући 

професор, професор емеритус, пензионисани наставник и наставник друге 

високошколске установе могу обавити испит из предмета из којег су држали 

наставу, односно део наставе. 

Наставник код кога постоји објективна могућност настанка сукоба интереса 

у вези са одређеним студентом, дужан је да поднесе захтев за изузеће. О захтеву 

одлучује декан Факултета. 

 

 

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА  

 

Члан 20. 

Студент има право полагања испита након завршетка наставе из предмета из 

кога полаже испит, ако је предметни наставник потписом у индексу студента 

потврдио уредно похађање наставе и извршење утврђених предиспитних обавеза и 

ако је позитивно оцењен на предиспитним активностима. 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА 

 

 

Члан 21. 

Студент пријављује испит најкасније 10 радних дана пре почетка испитног 

рока. 

Пријава испита се врши на обрасцу за пријаву испита, предајом пријаве 

Студентској служби Факултета или електронским путем након завршетка 

претходног испитног рока. 

Студентска служба најкасније пет радних дана по завршетку пријављивања 

испита формира прелиминарне спискове пријављених студената на којима је 

наведена исправност њихових пријава. 

Евентуалне корекције (одјављивање испита, накнадна пријава и сл.) врше се 

у року од два дана по објављивању прелиминарних спискова. 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА 

 

Члан 22. 

Коначни спискови пријављених студената објављују се најкасније три  дана 

пре дана одржавања испита на огласној табли и на сајту Факултета и садрже тачно 

време и место одржавања испита, имена и презимена предметних наставника -  

испитивача и имена и презимена студената који су пријавили испите. 



Студент који се не налази на списку пријављених студената нема право 

полагања испита. 

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због 

стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у 

првом наредном року. 

Студент коме је одобрено мировање права и обавеза у складу са Законом о 

високом образовању и актима Факултета, може у периоду мировања да полаже 

испит из највише два предмета, а за које је испунио предиспитне обавезе пре 

одобравања мировања. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА СТУДЕНАТА 

 

Члан 23. 

Приликом приступања испиту студент је дужан да приложи документа ради 

идентификације: индекс и личну карту. 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ НА ИСПИТУ 

 

Члан 24. 

За показано знање на испиту, из целине садржаја предмета студент добија 

оцену. 

Коначна позитивна оцена се формира уколико су предиспитне активности и 

испит оцењени позитивно, и то: 

1) На студијском програму основних академских студија: 

-  за сваки предмет прве и друге године студија, као збир оцене са предиспитних 

обавеза помножене коефицијентом 0,3 и оцене са испита помножене 

коефицијентом  0,7; 

- за сваки предмет треће и четврте године студија, као збир оцене са 

предиспитних обавеза помножене коефицијентом  0,4 и оцене са испита 

помножене коефицијентом  0,6; 

- за сваки предмет који се зависно од модула налази на другој, трећој или 

четвртој години студија, као збир оцене са предиспитних обавеза помножене 

коефицијентом  0,4 и оцене са испита помножене коефицијентом  0,6. 

2) На студијском програму дипломских академских студија: 

- за сваки предмет, као збир оцене са предиспитних обавеза помножене 

коефицијентом  0,4 и оцене са испита помножене коефицијентом  0,6. 

Број бодова остварен на предиспитним активностима, односно испиту 

добија се множењем са 10 одговарајућег сабирка који чини коначну оцену.  

Без полагања завршног испита студент не може добити позитивну оцену. 

 

 

Члан 25. 

Успех студената на испиту изражава се оценама: 10-изврстан, 9-одличан, 8-

врло добар, 7-добар, 6-довољан и 5-недовољан. 



 

Члан 26. 

Оцена на испиту и број поена уписују се у записник о полагању испита и у 

индекс, које по завршеном испиту својим потписом оверава наставник, а оцена 5 

(није положио) не уписује се у индекс. 

Записник о полагању испита и извештаје о резултатима испита наставник 

доставља, најкасније до краја испитног рока, Студентској служби Факултета ради 

обраде података и сачињавања листе о положеним испитима. 

 

Члан 27. 

Студент има право да тражи од испитивача образложење за дату оцену и да 

изврши увид у писмени рад/задатак уз присуство испитивача. 

 

 

ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

 

Члан 28. 

Уколико студент не положи испит при првом изласку на испит има право да 

полаже тај испит, у складу са Законом. 

Број бодова остварен на предиспитним активностима признаје се при сваком 

полагању испита у току исте школске године. 

 

 

ПРИГОВОР НА ОЦЕНУ НА ИСПИТУ 

 

Члан 29. 

Студент има право да поднесе приговор на добијену оцену на испиту, под 

условима, на начин и по поступку прописаном Сататутом Факултета. 

Уколико се приговор студента усвоји, студент поново полаже испит у року 

од три дана од дана пријема одлуке којом је усвојен приговор, пред комисијом коју 

образује декан Факултета. 

Приступањем поновном полагању испита, поништава се оцена коју је 

студент добио пре подношења приговора. 

 

 

ПОНИШТАВАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА 

 

Члан 30. 

Студент има право да, на лични захтев, поново полаже испит из кога је 

позитивно оцењен, у истом или наредном испитном року. 

Захтев се подноси Студентској служби до краја школске године у којој је 

испит полаган. 

Продекан за наставу доноси одлуку о поновном полагању испита. 

Приступањем поновном полагању испита, поништава се оцена коју је 

студент добио пре подношења захтева. 

Студент који поново полаже испит плаћа посебну накнаду трошкова. 



КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИСПИТИВАЊА 

 

Члан 31. 

Начин и поступак испитивања вреднује се у складу са Правилником о 

обезбеђењу квалитета рада  Факултета. 

На крају школске године Студентска служба припрема преглед резултата 

обављених испита за сваког наставника. 

Преглед садржи податке о пријављеним студентима, положеним испитима, 

оценама, броју одусталих  и друге релевантне податке за вредновање. 

Преглед се разматра на катедрама и Наставној комисији, односно Комисији 

за дипломске академске студије.     

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 32. 

Одредбе овог правилника примењују се на студенте који су уписани на 

студијске програме основних и дипломских академских студија које се реализују 

на Факултету, према одредбама Закона. 

 

 

Члан 33. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Факултета. 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

                ДЕКАН 

 

 

Проф.др Марко Бацковић 


