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На основу члана 90. Закона о високом образовању ( „Службени гласник РС“, 

број 76/05), и члана 159. Статута Правног факултета за образовање дипломираних 

правника за привреду и правосуђе Универзитета Привредна Академија у Новом 

Саду, Наставно-научно веће Правног факултета за образовање дипломираних 

правника за привреду и правосуђе Универзитета Привредна Академија у Новом 

Саду на седници одржаној 14.06.2007. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

о начину полагања испита 
 

Општа одредба 
 

Члан 1. 

Овим Правилником Правни факултет за образовање дипломираних 

правника за привреду и правосуђе Универзитета Привредна Академија у Новом 

Саду ( у даљем тексту: Факултет ) уређује начин полагања испита. 

 

Начин полагања испита 

 

Члан 2. 

 Испити се полажу усмено, писмено, односно усмено и писмено. 

 Предметном наставнику оставља се аутономија о начину избора полагања 

испита и организовању испита. 

Јавност испита 

 

Члан 3. 

 

Испити су јавни. 

  

Услови изласка на испит 
 

Члан 4. 

Испит се може полагати само ако је благовремено и уредно пријављен. 

 

 

 



Усмено полагање испита 
 

Члан 5. 

 Студент у једном испитном року, може пријавити највише 5 (пет) испита. 

Студент мора бити у учионици која је одређена за полагање испита 10 ( 

десет ) минута пре заказаног термина за полагање испита.  

            Предметни наставник има права да не омогући полагање испита студенту 

који касни на испит из неоправданог разлога.  

 Предметни натавник дужан је да прочита имена и презимена студената из 

записника, да утврди који су студенти присутни. 

 Студенти полажу испит редоследом из записника. Изузетно, из оправданих 

разлога, предметни наставник може дозволити студенту да полаже испит пре 

других студената. 

 Од једног до три студента, морају да седну на место које предметни 

наставник одреди ( место испред катедре ), добијају хартију која је предвиђена за 

писање концепта, која у горњем десном углу има печат Факултета или потпис 

предметног наставника и добијају испитна питања.   

 Сваки студент има право на састављање концепта који може писати најдуже 

двадесет минута од тренутка добијања испитних питања. 

 Иза студента који полаже испит не смеју седети други присутни у учионици, 

а између студената који полажу испит мора постојати најмање једно празно место. 

            Резултати усменог испита се студенту саопштавају одмах по завршетку 

испитивања. 

 Студент који покуша да полаже испит на недозвољен начин ( преко бежичне 

бубице, мобилног телефона, преписивањем и сл. ) биће опоменут од стране 

предметног наставника и одузеће му се предмет, а у случају да студент не жели да 

предмет преда предметном наставнику или ако на истом испиту поново буде 

затечен да на недозвољен начин покушава да положи испит,  удаљиће се са испита 

и биће му забрањено полагање предметног испита у наредном испитном року. 

 

Писмено полагање испита 
 

Члан 6. 

            Студент мора бити у учионици која је одређена за полагање испита 10 ( 

десет ) минута пре заказаног термина за полагање испита.  

Предметни наставник има права да не омогући полагање испита студенту 

који касни на испит из неоправданог разлога. 

 Предметни натавник дужан је да прочита имена и презимена студената из 

записника, да утврди који су студенти присутни. 

Предметни наставник распоређује студенте у учионици тако да увек између 

њих постоји једно празно место. У случају да у учионици не могу да седну сви 

студенти, предметни наставник може да одређеном броју студената одложи термин 

за неколико сати или у неком наредном радном дану, све у договору са студентима. 

Сваки студент добија хартију са печатом Факултета или потписом 

наставника. 



Писмено полагање испита може трајати најдуже два сата од тренутка 

давања испитних питања студентима. 

Предметни наставник је дужан да студенте подели у најмање две групе. 

Резултати испита се објављују у року од седам дана од дана писменог 

полагања испита на огласној табли или Сајту Факултета. 

            Студент који покуша да полаже испит на недозвољен начин ( преко бежичне 

бубице, мобилног телефона, преписивањем и сл. ) биће опоменут од стране 

предметног наставника и одузеће му се предмет, а у случају да студент не жели да 

предмет преда предметном наставнику или ако на истом испиту поново буде 

затечен да на недозвољен начин покушава да положи испит,  удаљиће се са испита 

и биће му забрањено полагање предметног испита у наредном испитном року. 

 

Одлагање полагања испита 
 

Члан 7. 

 Студент може одложити полагање испита за други термин у истом 

испитном року. Одлуку о могућности одлагања испита у одређеном испитном року 

доноси предметни наставник. 

 Услови одлагања унапред су одређени и објављени на огласној табли или 

Сајту Факултета. 

Полагање испита путем колоквијума 
 

Члан 8. 

 Предметни наставник у договору са студентима може омогућити полагање 

испита највише из три колоквијума током семестра у ком се предметни испит 

изучава.  

 Подаци о положеним колоквијумима као и оцене уписују се у Индекс 

студента у рубрици предвиђеној за колоквијуме, док се коначна оцена као просечна 

оцена уписује у рубрици предвиђеној за упис положених испита. 

 

Право на избор наставника 

 

Члан 9. 

 Студент може изабрати код ког наставника ће полагати испит, уз услов да 

тај наставник мора бити изабран у ужу научну област којој припада наставни 

предмет из кога студент полаже испит. 

  

Завршна одредба 
 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 ( осам ) дана од дана 

објављивања на огласној табли Факултета.  

 

 ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

 Проф. др Александар Игњатовић  


