На основу члана 53. става 1. Закона о високом образовању („Службсни гласник РС\
бр. 76/2005, 100/2007 - аутснтично тумачење, 97/2008 и 44/2010), члана 41. става 3. тачке
1. у всзи са чланом 111. став 7. Статута Правног факултета у Новом Саду, Савет Правног
факултета у Новом Саду, на седници одржаној 2. априла 2012. године доноси

ПРАВИЛ НИК
о извођењу наставе и оцењивању студената
(пречишћен текст*)

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују начин и услови за извођење наставе
(предавања, испити, колоквијуми и други облици извођења наставе), правила студија и
оцењивање студената на испиту на Правном факултету у Новом Саду.
Овим Правилником уређује се и припадност појединих наставних предмета ужим
научним областима Факултета.
Члан 1а.
Уже научне области Факултета обухватају следеће наставне предмете:
- Грађанскоправна: Увод у грађанско право, Стварно право, Породично право,
Наследно право, Облигационо право, Грађанско процесно право, Поступак пред
арбитражама, Земљишно и водно право, Ауторско и проналазачко право, Ауторско и
сродна права, Основи права животне средине, Породично-правни односи, Систем
приватног права, Облигационо право - имовинска и неимовинска штета, Стварно правоодабране теме, Наследно право – одабране теме, Породично право – брачно и партнерско
право, Грађанско процесно право – одабране теме, Грађанско право – одабране теме,
Неважност уговора, Право животне средине, Право архитектуре, урбанизма и
грађевинарства, Право интелектуалне својине, Право индустријске својине, Средства
обезбеђења и учвршћења потраживања, Упоредно дечије право, Упоредно породично
право и Упоредно законско наследно право;
- Историјскоправна: Историја државе и права 1, Историја државе и права 2,
Римско право, Велики правни системи и кодификације, Историја цивилизације, Правне
теорије и институције антике, Историја политичких и правних институција Војводине,
Историја државе и права 1 и 2, Bona Fides римског права, Реална средства обезбеђења
потраживања у римском праву и Рецепција римског права;
- Јавноправна: Уставно право, Управно право, Управно право – општи део,
Управно право – посебни део, Финансијско право, Пореско право, Буџетско право,
Парламентарно право, Изборно право, Финансијско право ЕУ, Наука о управи, Уставна
_______________________________________________________________________
*Пречишћеним текстом обухваћене су измене и допуне које је Савет Факултета усвојио
на својим седницама одржаним: 10. 10. 2012, 30. 12. 2015, 22. 06. 2016. и 27. 02. 2017.
године.

заштита људских права, Уставно судство, Локална самоуправа, Савремени политички
системи, Међународне финансије и финансијско право, Права грађана и државна управа,
Управно право за социјалног радника, Уставно право за социјалног радника, Заштита
тајних података, Економија јавног сектора, Уставно право – теорија конституционализма
и уставне институције, Управно право – одабране теме, Организација и одговорност
власти и Упоредно уставно судство земаља Европске уније;
- Кривичноправна: Кривично право, Прекршајно право и право о привредним
преступима, Прекршајно право, Криминологија, Социјална патологија, Казнено извршно
право, Међународно кривично право, Организовани криминалитет, Корупција,
Тероризам, Кривично процесно право 1, Кривично процесно право 2, Криминалистичка
техника и тактика, Криминалистичка методика, Криминалистичка психологија,
Криминалистика, Улога поротника у кривичном поступку, Трговина људима,
Компјутерски криминалитет, Центар за социјални рад у кривичном поступку, Модели
истражног поступка, Посебне истражне радње, Посебне доказне радње, Криминалистичка
идентификација, Доказна средства у кривичном поступку, Криминологија малолетничке
делинквенције, Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела,
Међународна сарадња у сузбијању криминалитета, Упоредно кривично процесно право,
Поступак пред међународним кривичним судом, Одговорност надређеног у
међународном кривичном праву, Легалитет и опортунитет у кривичном процесном праву,
Психологија исказа у кривичном поступку, Неурачунљивост у кривичном праву,
Алтернативне кривичне санкције, Међународна кривична дела, Тумачење у кривичном
праву, Малолетничко кривично право, Мере безбедности психијатријског карактера,
Кривично процесно право – посебни кривични поступци, Кривично право – продубљени
курс (одабране теме) и Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета,
тероризма и корупције;
- Међународноправна: Међународно јавно право 1, Међународно јавно право 2,
Међународно приватно право – општи део, Међународно приватно право – посебни део,
Основи права Европске Уније, Увод у право Европске уније, Међународно хуманитарно
право, Дипломатско и конзуларно право, Приватно право у Европској унији, Уговорно
право међународне трговине, Међународно породично право, Међународни односи,
Међународна заштита људских права, Међународни судови и арбитраже, Међународно
приватно право Европске уније, Судска заштита субјективних права у ЕУ, Међународни
стандарди заштите страних улагања, Међународно и европско антидискриминационо
право, Теорија међународног права, Међународна трговинска и инвестициона арбитража,
Међународно приватно право - одабране теме, Слобода изражавања, Међународно
приватно право Европске уније и Европско и међународно породично право;
- Привредноправна: Право привредних друштава, Трговинско право, Основи
економије, Међународно привредно право, Саобраћајно право, Спољнотрговинско право,
Право спољне трговине и међународних инвестиција, Берзанско право, Банкарско право,
Право привредних друштава ЕУ, Трговачко право ЕУ, Право конкуренције, Економика
Европске уније, Економска анализа права, Право међународне продаје, Банкарско право продубљени курс - банкарско уговорно право, Право међународне продаје - продубљени
курс, Право привредних друштава - продубљени курс - право друштава капитала, Право
конкуренције - продубљени курс, Међународно привредно право - продубљени курс и
Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности;
- Теоријскоправна: Теорија државе и права, Увод у право, Социологија, Реторика,
Социологију права, Правна етика, Филозофија права, Методологија друштвених наука,

Методологија права, Методологија научноистраживачког рада, Социологија политике,
Историја политичких и правних теорија, Правна социологија и Теорија државе и права –
продубљени курс;
- Радноправна: Радно право, Социјално право, Радно и социјално право ЕУ,
Синдикално право, Право социјалне сигурности, Колективно радно право, Међународно
радно право и Радно и социјално право - продубљени курс;
- Безбедносноправна: Систем безбедности, Безбедносни менаџмент, Право
приватне безбедности, Еколошко право и безбедност, Безбедносна култура, Систем
безбедности ЕУ, Контрола служби безбедности, Систем обезбеђења имовине и
пословања, Систем заштите личности и објеката, Теорија политичких преврата, Теорија
система безбедности – продубљени курс, Безбедност и људска права, Економска
безбедност, Финансирање тероризма, Организација и надлежност служби безбедности и
Стратегија националне безбедности.
I НАСТАВА
Члан 2.
Настава се изводи у облицима и на начин утврђен Статутом Факултета.
Предавања и други облици наставе организују се за све студенте, изузев
код остваривања студијског програма на даљину.
Час предавања и вежби траје четрдесет пет минута.
Члан 3.
Распоред часова за извођење наставе (време и место одржавања) по студијским
програмима, годинама студија и предметима утврђује се непосредно пред почетак сваког
семестра.
Распоред из претходног става утврђује декан Факултета, на предлог продекана за
наставу, који у поступку припреме распореда прибавља мишљења наставника.
Распоред наставе се објављује пре почетка наставе на огласној табли Факултета и
ца интернет порталу Службе за наставу.
Члан 4.
Настава се, по правилу, изводи у једној смени. У случају да се настава због већег
броја студената не може организовати у једној смени, изводи се у више смена.
Уколико се број студената који похађају часове предавања смањи у току школске
године и престане потреба за држањем наставе у више смена, настава ће се изводити у
једној смени.
Члан 4а.
На предавању се, за све студенте исте године, излаже материја утврђена програмом наставног предмета, а према студијском програму.
Предавање је јавно и изводи га предметни наставник.
Члан 4б.
На вежбама се обрађује материја наставних предмета и начин примене стечених

знања у пракси – обрађују се извори, примери из праксе, анализирају се текстови у којима
су изложена теоријска питања и слично.
Вежбе изводе, по правилу, сарадници.
Надзор над остваривањем наставног програма извођењем вежби, врши предметни
наставник.
Члан 4в.
На консултацијама се дају методолошка упутства, објашњења сложеније материје,
допунска литература, упутства за израду семинарских радова и слично.
Сваки наставник и сарадник, најмање једном седмично, док траје настава, држи
консултације према објављеном распореду.
Члан 4г.
Предавања и вежбе изводе се у амфитеатру и учионицама Факултета, а изузетно
ван зграде Факултета, по одобрењу декана.
Један део вежби се по потреби може организовати и ван седишта Факултета (у
суду, органима управе и другим органима и организацијама) по претходном одобрењу
декана.
Консултације се обављају, по правилу, у кабинету наставника, односно сарадника.
Члан 5.
Наставници и сарадници на првом часу упознају студенте са планом и програмом
наставног предмета, правима и обавезама студената, као и терминима индивидуалних
консултација (дан, време и место).
У току извођења наставе, наставници и сарадници, у договору са студентима, један
део часа наставе посвећују давању одговора на постављена питања.
Члан 6.
Наставници и сарадници су дужни да уредно изводе наставу.
О извођењу наставе се води евиденција.
Садржај евиденције, начин и поступак вођења уређује декан својом одлуком.
Наставник или сарадник који из оправданих разлога жели да одложи или помери
час наставе или заказан термин исиита, дужан је да прибави одобрење декана или
продекана за наставу и о томе благовремено обавести студенте и Службу за наставу.
У случају изненадне спречености да обави наставну активност, наставник и
сарадник обавештавају Службу за наставу, а након престанка радног времена Службе,
портира који о томе обавештавају студенте.
Када наставник или сарадник унапред зна да ће бити спречен да обавља наставне
активности дуже од седам дана, дужан је да о томе благовремено обавести шефа катедре
који има обавезу да организује несметано обављање наставних активности о чему шеф
катедре обавештава декана.
Наставник и сарадник који није одржао часове наставе дужан је да о томе извести
продекана за наставу и да предложи време, место и начин надокнаде наставе коју није
одржао.
II. ПРАВИЛА СТУДИЈА

Члан 6а.
Студент се опредељује за предмете из студијског програма при упису сваке
школске године, с тим што мора да упише предмете који су студијским програмом
прописани као обавезни предмети за одређену годину студија.
Буџетски студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да се
оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до краја студијског програма остало
мање од 60 ЕСПБ бодова, а највише 90 ЕСПБ бодова.
Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са
студијским програмом.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске
године уписује исти предмет. Уколико студент не положи изборни предмет, може поново
уписати исти или се определити за други изборни предмет.
Студијским програмом може се условити опредељивање студента за одређени
предмет претходно положеним испитима из једног или више предмета утврђених
студијским програмом.
Члан 6б.
Студент се сваке школске године, при упису семестра опредељује за предмете из
студијског програма, при чему може да упише само оне предмете за које је по студијском
програму стекао предуслов.
Студијским програмом се утврђује који предмети су обавезни за одређену годину
студија.
Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са
студијским програмом.
Извршавање својих обавеза на студијама студент верификује уписом године и
овером семестра.
Студент стиче услов за упис на вишу годину студија када оствари потребан број
ЕСПБ бодова у текућој школској години.
Студент који не испуни услов из претходног става овог члана наставља студије
тако што поново уписује студијске обавезе које није испунио у претходној години.
III КОЛОКВИЈУМ И ИСПИТ
Члан 7.
Правни факултет у Новом Саду као високошколска установа која има академске
слободе одређене Законом, аутономно уређује начин испитивања и провере знања
студената.
Члан 8.
Знање студената се проверава путем колоквијума и испита.
Колоквијуми и испити су јавни и полажу се, по правилу, усмено.
Јавност је обезбеђена истицањем времена и места полагања испита и колоквијума
на огласној табли и порталу Службе за наставу.
Последња три студента која полажу испит дужни су да присуствују испиту до

краја.
а) Колоквијум
Члан 9.
Колоквијум је начин провере знања чијим полагањем студент доказује да је
савладао део програма наставног предмета.
Колоквијум може бити обавезан или факултативан.
Положени колоквијум може бити услов за излазак на испит само ако је то
предвиђено студијским програмом или одлуком Наставно-научног већа Факултета.
Колоквијум се пријављује на утврђеном обрасцу.
Служба за наставу у договору са предметним наставником утврђује термин
полагања колоквијума.
Колоквијум се организује за све студепте који похађају наставу у текућој школској
години и одржава сс у термину који је распоредом предвиђен за часове предавања на том
предмету.
Члан 10.
Колоквијум се полаже пред наставником или сарадником. Усмепо полагање
колоквијума траје до 15 минута по кандидату, а писмено до 45 мипута по кандидату.
Успех на колоквијуму се оцењује описном оценом „положио", „није положио" или
бројчаном оценом, бројем освојених поена, ако је тако утврђено наставним планом и
програмом предмета.
Оцена о положеном колоквијуму се уписује у индекс и пријаву, а оцена да студент
није положио само у пријаву.
Члап 11.
У оквиру извођења наставе двосеместралних предмета могу се организовати два
колоквијума, тако да сваки обухвати градиво које је обрађено у одговарајућем семестру.
Члан 12.
За студенте који не положе колоквијум, може се организовати ново полагање истог
колоквијума у време које одреди предметни наставник или сарадник.
Члан 13.
Оцена са колоквијума се може узети у обзир приликом утврђивања коначне оцене
на испиту на начин који је утврђен_наставним планом и програмом предмета.
Студент на испиту може захтевати да полаже и материју која је била предмет
положеног колоквијума уколико сматра да ће постићи бољи успех.
б) Испит
Члан 14.

Испит је завршни облик провере знања чијим полагањем студент доказује да је
савладао материју одређеног наставног предмета, према програму наставног предмета.
Студент стиче право да полаже испит из наставног предмета када испуни све
предиспитне обавезе утврђене студијским програмом.
Испити се полажу из свих наставих предмета који су утврђени студијским
програмом.
Студент који не положи испит из обавезног или изборног предмета до почетка
наредне школске године, уписује исти предмет.
Испитни рокови
Члан 15.
Испит се полаже у испитним роковима који су утврђени Законом и Статутом
Факултета.
У школској години одлуком Наставно-научног већа, на предлог Студентског
парламента, може се одредити један ванредни испитни рок.
На почетку сваке школске године Наставно-научно веће на предлог декана,
односно продекана за наставу доноси календар наставе и испитних рокова, којим се
прецизира тачан датум почетка и завршетка сваког испитног рока, као и План извођења
наставе.
Продекан за наставу може на молбу студента да одобри полагање испита пре
почетка или након истека испитног рока ако за то постоји оправдан разлог, само уз
сагласност наставника.
Место полагања испита
Члан 16.
Испит се полаже у седишту Факултета, односно у објекту који је наведен у дозволи
за рад, у просторијама предвиђеним за одржавање испита, а изузетно на другом месту по
одобрењу декана.
Изузетно, по одобрењу декана, полагање испита може се организовати и ван
седишта Факултета, ако се ради о испиту из предмета чији карактер то захтева.
Испит се полаже у просторији која је предвиђена распоредом полагања испита.
Служба за наставу ће одредити кабинет наставника као место полагања испита само када
не постоји друго решење и у том случају испиту морају присуствовати најмање три
студента.
Испитна материја
Члан 17.
Испитна материја на предмету на коме има више предавача је јединствена.
Уколико се испитна материја може припремати из више уцбеника који су
алтернативно утврђени као обавезна литература, наставник је дужан да пре започетог
испита утврди по ком је уџбенику студент припремао испит и дужан је да о томе води
рачуна.
Испитна питања

Члан 18.
Оријентациона испитна питања на предмету су јединствена код свих испитивача.
Утврђена испитна питања верификује предметна катедра, а студентима се стављају
на располагање, по правилу, на почетку школске године, а најкасније месец дана пре
завршетка предавања.
Оријентациона испитна питања су доступна студентима у Скриптарници
Факултета.
Студенту се на усменом испиту постављају, по правилу, три питања.
Питања се постављају са листе оријентационих испитних питања или са картица
унапред припремљених на основу оријентационих питања.
Испитивач може постављати студенту потпитања.
Начин полагања испита
Члан 19.
Испит је јединствен и полаже се по правилу усмено, осим уколико студијским
програмом није другачије одређено, а по одобрењу Наставно-научног већа на почетку
сваке школске године.
Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на месту и на начин
прилагођен његовим могућностима. На писани захтев студента декан доноси решење о
начину полагања испита, водећи рачуна о предложеном начину полагања испита и
могућностима студента.
Писмено полагање испита
Члан 20.
Испит се полаже по правилу усмено, а писмено у складу са Статутом.
Уколико из оправданог разлога постоји потреба да се организује писмено полагање
испита у испитном року, одлуку о томе доноси по правилу Наставно-научно веће, а у
хитним случајевима декан на предлог предметног наставника.
Полагање испита у писаном облику може да траје најдуже два сата.
Питања за писмени испит студенти добијају после размештања у просторију где се
испит полаже.
За организацију и одржавање реда на испитима из претходног става задужена је
предметна катедра.
Јавност и контрола испита који се полажу писмено обезбеђује се присуством више
од једног наставника или сарадника, а по потреби и присуством сарадника са друге
катедре. Писмено полагање испита се може реализовати само у првој половини испитног
рока. За писмено полагање испита се морају одредити најмање два термина.
Резултати писменог испита објављују се, по правилу, десет дана од испита, а
најкасније до краја испитног рока.
Парцијално полагање испита
Члан 21.

Испитна материја се може полагати парцијално.
Парцијалним испитом студент доказује да је савладао део материје у оквиру
програма предмета.
Постигнути успех на парцијалном испиту узима се у обзир приликом утврђивања
коначне оцене.
Члан 22.
Наставно-научно веће одлучује из којих наставних предмета испити могу да се
полажу парцијално.
Одлуку из претходног става доноси Наставно-научно веће на предлог предметне катедре.
Члан 23.
Испити се могу полагати парцијално у два дела, тако што ће испитна материја бити
подељена у два једнака или приближно једнака дела.
Испити из једносеметралних предмета који се слушају у зимском семестру се
парцијално могу полагати почев од јануарско-фебруарског испитног рока, а испити из
предмета који се слушају у летњем семестру се могу полагати парцијално почев од
априлског испитног рока.
Испити из двосеместралних предмета могу се полагати парцијално почев од
јануарског-фебруарског испитног рока.
Парцијално полагање испита се врши у редовним испитним роковима школске
године у којој студент похађа наставу из односних предмета, али у посебним, за то
одређеним терминима. Други део парцијалног испита студент има право да полаже
најкасније закључно са јануарско-фебруарским испитним роком наредне школске године,
осим уколико одлуком Наставно-научног већа није другачије одређено.
Члан 24.
Наставник поставља студенту на парцијалном испиту, по правилу, два питања.
Парцијално полагање испита се пријављује на исти начин као и цео испит.
Пријава испита
Члан 25.
Пријава испита се врши, по правилу, електронским путем преко Службе за наставу,
коришћењем студентских веб сервиса.
Путем студентских веб сервиса, студент има могућност да од понуђених термина
изабере термин у коме ће полагати испит.
Када се организује писмено полагање испита, студенти се о томе обавештавају на
предавању и путем огласне табле, односно интернет портала Службе за наставу,
најкасније седам дана пре почетка рока за пријаву испита.
Право пријаве испита у редовном испитном року имају сви студенти на основним,
мастер и докторским студијама.
Право пријаве испита у додатном испитном року имају студенти у статусу

продужене године (продужени статус), студенти мастер и докторских студија.
Календар полагања испита
Члан 26.
Служба за наставу сачињава календар полагања испита тако што благовремено
прибавља од наставника одговарајући број термина за формирање календара полагања.
Наставници су дужни да Служби за наставу ставе на располагање почетне термине
испита, најмање по један у свакој недељи испитног рока, као и резервне термине уколико
ее за истима покаже потреба.
Служба за наставу приликом доношења распореда испитног рока наставнику
ставља на записник за један испитни дан онај број кандидата који он предлаже, а највише
педесет. У изузетним случајевима дозвољава се одступање од овог максималног броја (до
плус 30%) студената по термину. Ово правило важи само у редовним испитним роковима.
Наставници су обавезни да доставе Служби за наставу термине за полагање испита
најкасније 5 дана пре почетка пријаве испита. Уколико наставник на време не достави
испитне термине, одредиће их Служба за наставу и о томе обавестити наставника.
Уколико постоји потреба спрам интересовања студената, као и других релевантних
околности за сачињавање календара полагања испита, Служба за наставу ће и поред датих
термина наставника одређивати и додатне термине.
Пријава испита, по правилу, почињс пајкасније 15 дана пре почетка испитног рока.
Распоред полагања за целокупан испитни рок мора бити донет најкасније до почетка
пријаве испита.
Члан 27.
Након истека рока за пријаву испита, првог следећег радног дана Служба за
наставу ће посредством студентских веб сервиса омогућити студентима увид редоследа
пријављених кандидата за сваки предмет за који је студент пријавио испит.
Члан 28.
Служба за наставу може студенту код истог испитивача одредити нови испитни
термин у оквиру испитног рока, уколико за то постоје оправдани разлози на захтев
студента. Студент пре подношења захтева треба да затражи од испитивача (наставника)
информацију да ли може добити нови термин полагања испита ако то дозвољава број већ
пријављених кандидата.
Студент уз захтев прилаже писмену сагласност испитивача и доказ да је уплатио
накнаду утврђену општим актом Факултета, најкасније два дана пре заказаног испита.
Студенту који подноси захтев из става 1. овог члана и приложи уредну
документацију да за то постоји оправдан разлог (озбиљне лекарске интервенције и сл.) не
наплаћује се накнада из става 2. овог члана.

Ток испита

Члан 29.
Време и место полагања испита (распоред испитивача по учионицама) објављује се
на огласној табли на дан полагања испита.
Испити се морају одржати у заказан дан и морају да почну у заказано време.
Наставник не може одложити студенту испит.
Ако студент не присуствује прозивци пре почетка испита сматра се да није
приступио испиту.
Наставник може испитати студента који није присуствовао прозивци ако процени
да је студент закаснио из оправданог разлога.
Испит је започет постављањем испитних питања или пријемом листа хартије са
текстом питања.
Испитивач може студенту оставити до десет минута за припрему одговора.
Ако студент приступи испиту, а врати питања пре него што је почео да одговара,
сматра се да је одустао од испита. Студент на испиту може користити она помоћна
средства (закон, збирку прописа и сл.) која на предлог предметног наставника утврди
катедра.
Студент који на испиту користи недозвољена средства удаљује се са испита, сматра
се да није положио испит и подлеже дисциплинској одговорности.
Када се испит полаже усмено, испитивач оцењује студента и уписује му оцену
непосредно по обављеном испиту у присуству најмање још два студента који су пратили
ток испита.
Записник о полагању
Члан 31.
Наставник доставља записник о полагању испита са извештајима о положеним
испитима (извод из записника) Служби за наставу следећег дана након обављеног испита.
Записници са испита чије полагање је било организовано у писаној форми који су
организовани за велики број студената достављају се Служби за наставу на дан који је
настивник одредио за упис оцена, а у складу са овим Правилником.
Испит на докторским студијама полаже се у присуству најмање два студента и
секретара докторских студија. Поред редовног записника о испиту на прописаном обрасцу
(образац бр. 6 Правилника о садржају и начину вођења евиденције коју води
високошколска установа, „Службени гласник РС", бр.21/2006), секретар води и посебан
записник коју потписују предметни наставник (испитивач) и секретар докторских студија.

IV

ОЦЕЊИВАЊЕ
Члан 32.

Испит се оцењује сагласно одредбама Закона, Статута Факултета и овог
Правилника.
Оцењивање на испиту мора бити објективно и непристрасно.
Приликом оцењивања на испиту, наставник не сме да врши дискриминацију
студената ни по ком основу.

Наставник је дужан да користи уједначене критеријуме за оцењивање свих облика
предиспитних активности студената и у свим испитним роковима.
Члан 33.
Укупна оцена студента на предмету се састоји од два елемента:
1) броја поена остварених током наставе (испуњење предиспитних обавеза) и
2) оцене знања које је студент показао на испиту.
Наставник је дужан да приликом коначног оцењивања студента урачуна поене
остварене предиспитним активностима.
Предиспитне активности учествују у укупном броју поена (100 поена) са најмање
30 поена, што је утврђено студијским програмом.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити
највише 100 поена.
Члан 34.
Наставник и сарадник дужни су да током наставе континуирано прате и оцењују
предиспитнс активиости студената и да оцену изразе поснима.
Успех у испуњавању иредиспитних обавеза које се једнократно оцењују
(семинарски рад, есеј, учешће у симулацији суђења и сл.) оцењује и изражава кроз
одређени број ноена онај наставник, односно сарадник, који по распореду рада држи
активну наставу у време испуњавања ових предиспитиих обавеза.
Укупан број поена остварених предиспитним активностима чини збир ноена
остварених индивидуалним и групним радом студента у току трајања наставе.
Уколико је на предмету више иаставника, односно сарадника који сукцесивно
изводе наставу, укупан број поена чини збир поеиа остварених на часовима наставе код
сваког од паставника, односно сарадника.
Оцена на испиту
Члан 35.
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).
Студент не може бити позитивно оцењен без изласка на завршни испит.
Позитивне су оцене од 6 до 10.
Коначна оцена, као збир броја поена остварених у предиспитним активностима и
на завршном испиту, формира се на следећи начин:
мање од 54 поена - оцена 5
55-64 поена
- оцена6
65-74 поена
- оцена 7
75-84 поена
- оцена 8
85-94 поена
- оцена 9
95-100 поена
- оцена10
Оцену на испиту даје предметни наставник или комисија.

Оцена се уписује у индекс, у записник о полагању испита и извод из записника
(извештај о полагању испита). Поред оцене и постигнутог укупног броја поена, уписује се
датум испитивања и ставља се потпис испитивача.
Оцена се уписује бројевима и словима.
Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс, нити у извод из записника, већ само у
записник.
Члан 36.
Након три неуспешна покушаја да положи испит студент има право да захтева да
тај испит полаже пред комисијом уз плаћање свих трошкова предвиђених трошковником
Факултета.
Члан 36а
Испит на докторским студијама може се полагати пред Комисијом само на основу
одлуке Већа докторских студија. Веће докторских студија утврђује састав Комисије од
највише три члана, као и који предмет се полаже комисијски, имајући у виду
специфичност програма предмета.
Приговор
Члан 37.
Студент има право да декану поднесе приговор на добијену оцену уколико сматра
да испит није обављен у складу са Законом и општим актом Факултета, у року од 36
часова од објављивања резулатата, односно саопштења оцене.
Студент подноси приговор непосредно или препорученом поштом.
Декан у року од 24 часа од добијања приговора у складу са одредбама Закона и
општег акта Универзитета разматра приговор и доноси одлуку по приговору.
Уколико се приговор студента усвоји, студент поново полаже испит у року од 3
дана од пријсма одлуке из става 2. овог члана, пред комисијом од три члана коју именује
декан.
У случају усвајања приговора на писмено полагање испита, декан одређује начин
поновног полагања.

Дисциплински прекршаји
Члан 38.
Дисциплински прекршај чине наставници и сарадници који неоправдано не одрже
час предавања, колективних или индивидуалних консултација, час вежби или откажу
испит, тест, колоквијум или га обаве са великим закашњењем.
Дисциплински прекршај чине наставници и сарадници који обаве испит или
колоквијум ван утврђених рокова без одобрења декана или продекана за наставу.

Дисциплински прекршај чине наставници и сарадници који своје наставне и
испитне обавезе не обављају у складу са Статутом Правног факултета у Новом Саду и
овим Правилником.
Дисциплински прекршај чине радници Службе за наставу који у свом раду не
поступају у складу са Статутом Правног факултета у Новом Саду и овим Правилником.
Члан 39.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли
Факултета.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о настави и
полагању колоквијума и испита од 26. фебруара 2008. године и Правилник о парцијалном
полагању испита од 6. септембра 2006. са изменама и допунама од 3. децембра 2008.
године.
Председник
Савета Правног факултета
у Новом Саду
Проф. др Драган Милков

