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I ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Током трајања семестра студенти се могу ангажовати на више начина: колоквијум, тест, 
присуство и активност на предавањима, присуство и активност на вежбама, семинарски рад и 
сл. У зависности од свог ангажовања, студент испуњавањем предиспитних активности може 
остварити 50 поена.1 
 
 
 

1. Колоквијум (0-30 поена)  
 
У току семестра студент полаже један колоквијум. Колоквијумом је обухваћена материја од 1 

                                                 
1 Наставници су слободни да одреде укупан број поена који студенти могу остварити кроз 
предиспитне активности у опсегу од 30 до 70 (чл. 104, ст. 3 Закона о високом образовању). 



до 45 испитног питања. Колоквијум се полаже у другој половини априла 2023. године. 
Вредновање резултата на колоквијуму врши се на следећи начин:  
 
 

Оцењивање на колоквијуму 
 

Оцена Број поена 
5 (пет) 0 
6 (шест) 21 - 22 
7 (седам) 23 - 24 
8 (осам) 25 - 26 
9 (девет) 27 - 28 
10 (десет) 29 - 30 

 

 

2. Активност на вежбама (0-8 поена) 
 
За активност на вежбама студенти могу добити највише 8 поена. Поене по овом основу 
добијају студенти који су активни на часовима вежби (израда писаних задатака, анализа 
прописа и случајева из праксе, одговарање на постављена питања и слично). 
 

1. Активност на предавањима (0-8 поена) 
 

За активност на предавањима студенти могу добити највише 8 поена. Поене по овом основу 
добијају студенти који су активни на часовима предавања (одговарање на постављена 
питања, презентације и слично). 

 

 
4.  Семинарски рад (0-4 поена) 

 
Студент из предмета може радити један семинарски. Тема семинарског рада одређује се у 
договору са наставником. Број поена на семинарском раду зависи од квалитета написаног 
семинарског рада. 

 
II ВРЕДНОВАЊЕ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

 
Студенти који су испуњавањем предиспитних обавеза остварили 25 или више поена на 
завршном испиту су ослобођени полагања материје обухваћене првим испитним питањем (1-
45. испитно питање). Студенти који нису испунили тај услов, на завршном испиту полажу 
целокупну испитну материју. 
 
Студент на завршном испиту може остварити до 50 поена. Оцењивање на завршном испиту 
врши се на следећи начин: 
 

Оцењивање на завршном  
усменом испиту 

 

Оцена Број поена 
6 (шест) 21 - 26 



7 (седам) 27 - 32 
8 (осам) 33 - 38 
9 (девет) 39 - 44 
10 (десет) 45 - 50 

 
 
 
 
 
 

III ОЦЕЊИВАЊЕ УКУПНИХ РЕЗУЛТАТА – КОНАЧНА ОЦЕНА 
 
Коначна оцена студента зависи од броја поена остварених испуњавањем предиспитних 

обавеза и полагањем завршног испита, и утврђује се на следећи начин:2 
 

Утврђивање коначне оцене 
 

Број поена Оцена 
51 - 60 6 (шест) 
61 - 70 7 (седам) 
71 - 80 8 (осам) 
81 - 90 9 (девет) 
91 - 100 10 (десет) 

 
 
 
 
ВАЖЕЊЕ ПОЕНА И ОСЛОБОЂЕЊА ОСТВАРЕНИХ КРОЗ ПРЕДИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ 
  
Поени и ослобођења остварени кроз предиспитне активности важе трајно.3 

                                                 
2 Коначна оцена се мора утврдити према наведеној табели, што је прописано чл. 104, ст. 4 
Закона о високом образовању. 
3 Препоручује се да поени и ослобођења остварени кроз предиспитне активности важе трајно. 


