
 
       ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 

 

 

На основу члана 47 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од 31. маја 2018. 

године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године, а сходно члану 130 Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018-др. закон и 73/2018), Наставно-

научно веће Факултета на седници одржаној 15. новембра 2018. године, измене и допуне 25. 

мај 2020. године, донело је: 
 
 

Правилник о успешности студената и вредновању појединих 
наставних активности и испита 

 

 

Члан 1. 

 

Успешност студента у савладавању појединог предмета континуирано се прати током наставе 
и изражава се поенима. 

 
Члан 2. 

 

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита из једног предмета студент може 
остварити највише 100 поена из тог предмета. 

 
Члан 3. 

 

Испуњавањем предиспитних обавеза у оквиру студијских програма Факултета из једног 
предмета студент може да оствари највише 70 поена из тог предмета. 

 

Члан 4. 

 

Усмени испит у оквиру студијских програма Факултета из једног предмета се организује тако 
да студент може на њему да оствари највише 30 поена, при чему студент не може да положи 

испит без да је приступио полагању усменог дела испита. 
 
Изузетно, услед непредвиђених околности, Наставно-научно веће Факултета може одлучити 
да се завршни део испита одржи писмено, у периоду док те околности трају, уз обезбеђивање 
пуне контроле и јавности полагања испита 

 

Члан 5. 

 

У зависности од поделе предмета на: академско-општеобразовне предмете, теоријско-
методолошке предмете, научно-стручне предмете и стручно-апликативне предмете примењују 
се следећи шаблони за распоређивање обавеза у оквиру предмета: 

 

 

 

 



 

 

1. Шаблон за академско-општеобразовне предмете  
 

 Број тестова 
Број поена за 

пролаз 

Максималан  

број поена по  

јединици  

Свега  п оен а  

1. 
Предиспитне 
провере знања 

1а.   
Теоријски 
тест 

2 16  30 60  

Свега (1) 60  
2.  
Присуство 

2а. 
Предавања 

Сваки изостанак се 
санкционише са 1 поеном 

5  5  

 

2б. Вежбе Сваки изостанак се 
санкционише са 1 поеном 

5  5  

Свега (2) 10  

Предиспитне обавезе (1) + (2) 70  

Усмени испит 30  
Укупно 100  

 

 

 

 

Шаблон за теоријско-методолошке предмете 
 

 

Број 

тестова 

Број поена за 

пролаз 
Максималан  

број поена по  

јединици  

Свега п оен а  

1. 
Предиспитне 
провере знања 

1а. Теоријски 
тест 

2  11  20  40  

1б. Практичан  
тест 

2  7 12  24  

Свега (1) 64  
2.  
Присуство 

2а. 
Предавања  

Сваки изостанак се 
санкционише са 0,5 поена 

3  3  

 

2б. Вежбе Сваки изостанак се 
санкционише са 0,5 поена 

3  3  

Свега (2) 6  
Предиспитне обавезе (1) + (2) 70  

Усмени испит 30  
Укупно 100                                                          



                       
3. Шаблон за научно-стручне предмете  

 

 Број тестова Број поена за 

пролаз 

Максималан 

број поена по 

јединици  

Свега п оен а  

1. 

Предиспитне 
провере 
знања 

1а.   Теоријски 
тест 

2  9  

16  32  
1б.  Практичан  
тест 

2  9  
16  32  
Свега (1) 64  

2. Присуство 2а. Предавања Сваки изостанак се 
санкционише са 0,5 поена 

3  3  

 

2б. Вежбе Сваки изостанак се 
санкционише са 0,5 поена 

3  3  

Свега (2) 6  
Предиспитне обавезе (1) + (2) 70  

Усмени испит 30  
Укупно 100   

 

 
4. Шаблон за стручно-апликативне предмете 

 

 

Број тестова Број поена за 

пролаз 

Максималан број 

поена по јединици  

Свега  поена  

1. 
Предиспитне 
провере 
знања 

1а.   
Теоријски 
тест 

2  7 12  24  

1б.  
Практич ан  

2  11  20  40  

тест 
Свега (1) 64  

2. Присуство 2а. Предавања Сваки изостанак се 
санкционише са 0,5 поена 

3  3  

 

2б. Вежбе Сваки изостанак се 
санкционише са 0,5 поена 

3  3  

Свега (2) 6  
Предиспитне обавезе (1) + (2) 70  

Усмени испит 30  
Укупно 100  

 

Члан 6. 

 

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10, према следећој скали: од 51 
до 60 поена оцена 6 (шест), од 61 до 70 поена оцена 7 (седам), од 71 до 80 поена оцена 8 
(осам), од 81 до 90 поена оцена 9 (девет) и од 91 до 100 поена оцена 10 (десет). 
Оцена 5 није прелазна и не уписује се у индекс. 
 



 

 

Члан 7. 

 

Правилник се примењује у седишту Факултета у Суботици и на високошколским 

јединицима изван седишта Факултета, без својства правног лица: на Одељењу 

Факултета у Новом Саду и на Одељењу Факултета у Бујановцу. 

 

Члан 8. 

 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о успешности 

студената и вредновању појединих наставних активности и испита бр. 01-4266 од 

29.09.2011. године, са изменама и допунама од 30.11.2017. године. 
 

Члан 9. 
 
 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници 
Факултета. 

 

Председник Наставно-научног већа Факултета 

Проф. др Александар Грубор, декан,с.р. 

Број: 01-3501 

      Суботица 15. новембар 2018. године 
 

 

 

 

 

 

Наставно-научно веће је, на седници одржаној 25. маја 2020. године, донело Одлуку о измени 

Правилника о успешности студената и вредновању појединих наставних активности и испита 
број 08-1430. 

 

Измене Правилника о успешности студената и вредновању појединих наставних активности и 

испита ступиле су  на снагу и примењују се од дана објављивања на интернет страници 

Факултета (дана 25. маја 2020. године).  
 

Пречишћен текст је саставила Служба за опште и техничке послове, научни рад и 

међународну сарадњу, сагласност на исти дао Декан Факултета. 

 

 

  

       Проф. др Александар Грубор, декан,с.р. 


