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На основу члана 104. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/2017) и Статута 

ВШССИТ, члан 24, став 1, тачка 6, и члана 48, Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија 

за Информационе технологије (у даљем тексту: ВШССИТ) је на седници одржаној дана 09.05.2018. 

године донело  
 

 

ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА И ОЦЕЊИВАЊУ НА ИСПИТУ 
 

 
1. Опште одредбе 

 
Члан 1. 

Правилником о пoлагању испита и оцењивању на испиту (у даљем тексту: Правилник) ближе се уређују 

услови и начин полагања испита и колоквијума на ВШССИТ, структура и вредновање предиспитних 

обавеза, организација и поступак полагања испита, начин утврђивања оцене на испиту, заштита права 

студената, као и друга питања од значаја за полагање испита. 
 

Члан 2. 
Наставник је дужан да на почетку наставе упозна студенте са програмом предмета, распоредом наставе 

по недељама, односно данима, 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. 
 

Члан 3. 
Испитни рокови у ВШССИТ су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. 
 
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а најкасније до почетка наставе 

тог предмета у наредној студијској години, на једном од језика на којима се настава изводила. 

После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже испит пред комисијом. 

Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у 

складу са општим актом високошколске установе. 
 
Распоред полагања испита за све испитне рокове у студијској години објављују се на почетку те школске 

године. Изузетно, у оправданим случајевима, термин полагања испита се може заменити другим 

термином у истом испитном року, уз сагласност помоћника директора за наставу. 
 

 
2. Структура и вредновање предиспитних обавеза 
 

Члан 4. 
Предиспитне обавезе су облици активности студената током реализације наставе утврђене програмом 

предмета. Програмом предмета утврђују се предиспитне обавезе које ће омогућити да студент на 

квалитетан и ефикасан начин оствари циљеве предмета и које ће обезбедити квалитетно оцењивање 

успеха студента у њиховој реализацији. 
 

 
Члан 5. 

Програмом предмета утврђују се следећи облици предиспитних обавеза: 
1. активности у току предавања; 
2. практична настава; 
3. колоквијум(и); 



4. семинарски рад ; 
5. други облици предиспитних обавеза. 

 
Члан 6. 

Студент је дужан да реализује предиспитне обавезе на време и на начин који је утврђен програмом 

предмета. Програмом предмета утврђује се које су предиспитне обавезе услов за приступање завршном 

испиту.  
 

Члан 7. 
Програмом предмета се за сваку предиспитну обавезу утврђује максимални број поена које студент може 

да оствари успешном реализацијом дате предиспитне обавезе. 
 

Члан 8. 
Наставник је дужан да води документацију о предиспитним обавезама студента и да је чува до краја 

текуће студијске године, или да податке уноси у Информациони систем ВШССИТ. Наставник је дужан 

да на крају реализације наставе обавести студенте о укупном броју поена оствареном реализацијом 

предиспитних активности, уколико нису унети у Информациони систем ВШССИТ, па их студент може 

видети путем Студентског портала ВШССИТ. 
 

Члан 9. 
Семинарски радови се раде у складу са Упутством за израду семианрског рада, упутством Цитирање и 

израда пописа литературе и документом Најчешће грешке при изради семинарских радова. 
 

 
3. Пријављивање и полагање испита 
 

Члан 10. 
За све предмете који су наведени у наставном плану подноси се испитна пријава. Испитна пријава се 

подноси преко Студентског портала ВШССИТ, у за то предвиђеним терминима, објављеним на почетку 

студијске године. Студентска служба ВШССИТ, по завршетку пријављивања формира спискове 

пријављених студената. Распоред полагања објављује се на Студентском порталу са тачним датумом, 

временом и местом одржавања испита. 
 

Члан 11. 
Испити се полажу у просторијама ВШССИТ, односно у објектима који су наведени у дозволи за рад. 
 

Члан 12. 
Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, студент може остварити највише 100 

поена, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. 
 

Члан 13. 
Оценом на испиту изражава се општи суд о степену савладаности наставног програма и залагање 

студента у току студија.  
 

Члан 14. 
Испити могу бити писмени, усмени, или практични. Начин полагања испита утврђује се програмом 

наставног предмета. Усмени део испита се полаже пред наставником или Испитном комисијом. Студент 

је дужан да на испит донесе свој индекс ради идентификације. Наставник одлучује која се помоћна 

средства користе на испиту (књиге, табеле, рачунари и сл.). Дежурни на писменом испиту дужан је да 

удаљи студента, који на било који начин омета нормално одржавање испита или се служи недозвољеним 

средствима при полагању. 
 



Члан 15. 
Студент има право да поништи највише три испита током студија ако је незадовољан добијеним 

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

Члан 16. 
При утврђивању оцене на испиту узима се у обзир и посећеност настави, резултати студента постигнути 

на вежбама, колоквијумима, семинарима или другим облицима наставе. Оцену даје предметни 

наставник, односно испитна комисија. Оцена се уписује у индекс, записник, и Информациони систем 

ВШССИТ. Студент који није постигао задовољавајући успех на испиту добија оцену 5 (пет). Оцена 5 

(пет) се не уписује у индекс. 
 

Члан 17. 
Положене предиспитне обавезе важе само у оквиру студијске године у којој су положене. Наставник на 

свом предмету, рок важења положених предиспитних обавеза, може додатно да дефинише у оквиру 

наведеног рока. 
 

Члан 18. 
На захтев студента, наставник је дужан да омогући студенту увид у урађени задатак и пружи усмено 

образложење начина вредновања задатка и броја поена добијених на испиту. 
 

 
4. Оцењивање на испиту 
 

Члан 19. 
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). 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, а 

утврђује се према следећој скали: 
 

до 50,99 поена – оцена 5 (није положио) 
од 51 до 60,99 поена – оцена 6 (довољан) 
од 61 до 70,99 поена – оцена 7 (добар) 
од 71 до 80,99 поена – оцена 8 (врло добар) 
од 81 до 90,99 поена – оцена 9 (изузетно добар) 
од 91 до 100 поена – оцена 10 (одличан) 

 

 
5. Јавност испита 
 

Члан 20. 
Када се завршни испит полаже усмено, односно практично, ВШССИТ је дужан да обезбеди јавност 

полагања завршног испита. 

 

Јавност полагања завршног испита обезбеђује се објављивањем датума, времена и места полагања 

завршног испита и могућности присуства других лица на завршном испиту. У случају када на завршном 

испиту постоји или остане један кандидат, тада се јавност завршног испита обезбеђује присуством бар 

још једног студента који је слушао дати предмет. 

 

Усмени, односно практични завршни испит обавља предметни наставник. 

 

 

 



6. Завршни рад 
 

Члан 21. 
После испуњавања наставних обавеза предвиђених студијским програмом, студент стиче право да 

пријави и брани завршни рад.  
 
Услови пријављивања завршног рада, начин и поступак припреме и одбране завршног рада дефинисани 

су Упутством за израду завршног рада. 
 

 
7. Заштита права студента 

 
Члан 22. 

Студент има право приговора на оцену добијену на испиту ако сматра да испит није обављен у складу са 

Законом, Статутом ВШССИТ и овим Правилником. Приговор се подноси директору у року од 36 часа од 

добијања оцене. Директор разматра приговор студента и доноси одговарајућу одлуку у року од 24 сати 

од пријема приговора. Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит пред 

комисијом у року од три дана од доношења одлуке. 
 

Члан 23. 
Студент који није задовољан прелазном оценом на испиту има право да поднесе захтев за поништавање 

добијене оцене и поновно полагање испита. Захтев се подноси Студентској служби до краја студијске 

године у којој је испит полаган. Важећа је оцена остварена на поновном полагању. 
 

 
8. Завршне одредбе 

 
Члан 24. 

Овиме се ставља ван снаге Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту који је Наставно веће 

ВШССИТ усвојило 22.04.2016. године.  
 

Члан 25. 
Овај Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на сајту ВШССИТ. 
 

 
       ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА 
              проф. др Славко Покорни 


