
Прилог 8.5 Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 

процедура оцењивања 

 

На основу члана  89. став 6. и чл. 90. Закона о високом образовању (“Службени гласник  

РС”, број 75/2005) и члана 199. Статута Агрономског факултета у Чачку, Наставно-научно 

веће Агрономског факултета на седници одржаној 11. јуна 2008. донело је ПРАВИЛНИК О 

ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И ОЦЕЊИВАЊУ НА ИСПИТУ, a на основу чл.151. Статута 

Агрономског факултета у Чачку ( број 1160/1 од 01.06.2011.год.-пречишћен текст ) и Одлуке о 

изменама и допунама Статута Агрономског факултета (бр.160/2 -IX од 25.01.2012.год.), 

Наставно-научно веће Агрономског факултета у Чачку, на седници одржаној 07. јуна 2013. 

године, доноси ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о полагању испита и 

оцењивању на испиту. На основу овлашћења из члана 16. Правилника о изменама и допунама 

Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту бр. 1463/10 - VI од  07. 06. 2013.године, 

Служба за опште и правне послове извршила је правно-техничку редакцију и утврдила 

пречишћен текст Правилника о полагању испита и оцењивању на испиту.  

У саставу овог прилога (8.5.) приказујемо неопходан део прећишћеног текста Правилника о 

полагању испита и оцењивању на испиту ( главе III и IV, чланови 16 до 25) на основу којих се 

може видети процедура оцењивања студената. 

 

III ОБЛИЦИ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

Члан 16. 

 

Испит је завршни облик провере знања. 

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из одређеног предмета. 

Ако студент не положи испит непосредно по окончању наставе, може га полагати још два 

пута у току школске године, у одговарајућем поправном испиту. 
Изузетно, студент коме је преостао један неположен испит из студијског програма 

уписане године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року, до почетка наредне 

школске године. 
Студент који до почетка наредне школске године не положи испит из обавезног предмета, 

уписује исти предмет а ако не положи испит из изборног предмета може уписати исти или се 

определити за други изборни предмет. 
Студента на испиту оцењује предметни наставник или испитна комисија. 

 

Члан 17. 

 

Облици провере знања су: усмени испит, писмени и усмени испит, тест, колоквијум, 

семинарски рад, практични рад и други радови и задаци. 

Успешност студента у савладавању појединог предмета се континуирано прати у току 

наставе и изражава се поенима а коначна оцена утврђује се на испиту. 

Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита, студент може да оствари највише 
100 поена. 

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и 

на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30 а највише 70 поена. 
Услов за полагање испита је да студент оствари најмање 30 бодова у испуњавњу 

предиспитних обавеза. 

Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (пет) до 10 (десет). 

         Коначна оцена на испиту заснована је на укупном броју поена које је студент стекао 

испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених знања и 

вештина, и садржи максимално 100 поена.  

        Коначна оцена се утврђује се према следећој скали:  



до 50 поена – оцена 5 (није положио) 

од 51 до 60 поена – оцена 6 (довољан) 

од 61 до 70 поена – оцена 7 (добар) 

од 71 до 80 поена – оцена 8 (врло добар) 

од 81 до 90 поена – оцена 9 (одличан) 

од 91 до 100 поена – оцена 10 (одличан-изузетан). 

 

Оцена се уписује у индекс, записник о полагању испита и матичну књигу студената, осим 

оцене 5 (пет) која се уписује само у записник о полагању испита. 

 

 

Члан 18. 

 

Резултати полагања дела испита (писменог или усменог) објављују се на огласној табли 

Факултета најкасније у року од пет дана од дана полагања испита. 

Обавештење о дану, часу и месту стављања на увид задатака студентима и времену 

предаје индекса за уписивање оцена врши се путем огласне табле, заједно са објављивањем 

резултата полагања испита или усмено на самом испиту. 
За испуњење обавеза из става 1. и 2. овог члана одговоран је предметни наставник. 

Неизвршене или неблаговремено извршене обавезе из става 1. и 2. овог члана сматрају се 

повредом радне обавезе. 

 

 

Члан 19. 

 

Полагање другог дела испита (писмено или усмено) заказује се најраније наредни дан од 

дана објављивање резултата полагања првог дела испита на огласној табли Факултета. 
 

 

Члан 20. 

 

Писмени испит не може да траје дуже од четири часа а усмени дуже од једног часа (45 

минута). 
У једном дану студент може да полаже испит из само једног наставног предмета. 

Уколико студент добије, по распореду, више предмета за полагање од једног по дану, 

предметни наставници су дужни да се усагласе и понуде студенту распоред у складу са 

претходним ставом. 

 

Члан 20а  

 

Приликом полагања испита студент има право:  

         - на припрему усменог одговора (израду концепта) од најмање 15 минута за сва питања, 
када се испит полаже усмено;  

- да погледа свој писани задатак са испита у за то предвиђеним терминима, а пре усменог 

дела испита ако се испит полаже и у писаној форми и усмено. 

 

 

Члан 21. 

 

Јавност испита обезбеђује се присуством студената, који се по распореду полагања 

испита налазе на списку за полагање испита из истог наставног предмета као и других 

студената и лица која су о одржавању испита обавештени путем огласне табле. 

 

 

 



Члан 22. 

 

Предметни наставник је дужан да у оквиру свог предмета уредно води Матичну књигу 

испита. 

 

Члан 23. 

 

Предметни наставник је обавезан да у року од 3 дана од дана полагања испита 
Студентској служби Факултета преда уредно попуњене испитне пријаве и записник о полагању 

испита.  

 

 

IV ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ НА ОЦЕНУ 

 

Члан 24. 

 

Студент који је незадовољан позитивном оценом утврђеном на испиту може да поднесе 

захтев за поништење оцене у року од 36 часова од дана полагања испита. 
Ако декан Факултета, у року од 24 часа од добијања захтева, оцени да је захтев студента 

основан донеће  решење о поништењу оцене и одредити време одржавања новог испита у 

договору са предметним наставником. Испит се мора одржати у року од 3 дана од дана пријема 

захтева за поништење оцене. 

 

 

Члан 25. 

 

Ако је студент незадовољан оценом или испитним поступком који није обављен у складу 

са законом, Статутом Факултета и овим правилником, има право да поднесе писмени приговор 

декану Факултета у року од 36 часова од дана полагања испита. 

Ако декан, у року до 24 часа од добијања захтева, оцени да је приговор основан, 

образоваће испитну комисију од 3 наставника, од којих 2 наставника морају испуњавати услове 

за извођење наставе из истог или сродног наставног предмета. Испит се мора одржати у року 

од 3 дана од дана пријема одлуке о приговору. 
 

Члан 25а. 

 

         Студенти уписани на студије до ступања на снагу Закона о високом образовању  имају 

право на полагање испита како у радовним испитним роковима тако и у ванредним: мартовски, 

мајски, новембарски и децембарски испитни рок. 

 


