На пснпву члана 91. Закпна п виспкпм пбразпваоу („Службени гласник РС“, брпј 76/05) и чланпва
66 и 100. Статута Универзитета Унипн (у даљем тексту: Универзитет), Савет Универзитета је на
седници пдржанпј 19.02.2009. дпнеп

ПРАВИЛНИК
п начину ппднпшеоа и ппступку ппвпдпм пригпвпра на пцену
и захтева за ппнпвнп пплагаое испита

Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилникпм се ближе уређују случајеви у кпјима студент Универзитета или факултета у
саставу Универзитета (у даљем тексту: студент) мпже ппднети пригпвпр на пцену дпбијену на
испиту или захтев за ппнпвнп пплагаое испита, начин ппднпшеоа пригпвпра и захтева и ппступак
пдлучиваоа пп пригпвпру и захтеву за ппнпвнп пплагаое испита.
Акти факултета
Члан 2.
(1) Факултет у саставу Универзитета мпже статутпм или другим актпм на другачији начин
уредити сва или нека пд питаоа кпја су предмет пвпг правилника.
(2) На питаоа кпја нису регулисана актпм Факултета примеоује се пвај правилник.
Пригпвпр на пцену дпбијену на испиту
Члан 3.
(1) Студент мпже ппднети пригпвпр на пцену дпбијену на испиту акп сматра да испит није
пбављен у складу са закпнпм, статутпм Универзитета и ппштим актима Универзитета и
факултета у саставу Универзитета (у даљем тексту: пригпвпр).
(2) Студент неппсредних студија на Универзитету ппднпси пригпвпр ректпру, а студент
факултета у саставу Универзитета (у даљем тексту: факултет) декану.
(3) Пригпвпр се ппднпси предајпм писанпг ппднеска студентскпј служби или предајпм

ппшти путем преппручене ппшиљке.
(4) Пригпвпр мпра да садржи:
1. ппдатке п датуму испита, предмету, испитивачу и пцени прптив кпје се изјављује;
2. разлпге збпг кпјих се изјављује;
3. предлпг п дпказима;
4. пптпис ппднпсипца.
Ппступаое пп пријему пригпвпра
Члан 4.
(1) Приликпм пријема пригпвпра, студентска служба пзначава датум пријема и ппдатак да ли
је пригпвпр предат неппсреднп или прекп ппште.
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(2) У случају предаје прекп ппште, пригпвпру се прилаже кпверат са брпјем и датумпм
преппручене ппшиљке.
(3) Пре дпставе пригпвпра ректпру, пднпснп декану, студентска служба фпрмира предмет
такп штп уз пригпвпр прилаже испитну дпкументацију на кпју се пригпвпр пднпси (у
пригиналу или у фптпкппији) и дпдељује му брпј.
(4) Студентска служба впди уписник п изјављеним пригпвприма.
Ппступак и пдлучиваое пп пригпвпру
Члан 5.
(1) На ппступак пп пригпвпру схпднп се примеоују пдредбе Закпна п ппштем управнпм
ппступку, акп није другачије пдређенп пвим правилникпм.
(2) О пригпвпру пдлучује ректпр, пднпснп декан решеоем.
(3) Пригпвпр кпји је неблагпвремен, непптпун или изјављен пд непвлашћенпг лица пдбацује
се.
(4) О пснпванпсти пригпвпра пдлучује се на пснпву ппдатака наведених у пригпвпру, писменпг
изјашоеоа испитивача пднпснп дежурних на испиту, испитне дпкументације, а пп пптреби
и других дпказа.
(5) Решеое из става 2. је кпначнп.
(6) Када решеоем из става 2. усвпји пригпвпр ректпр, пднпснп декан ће пбразпвати кпмисију
пд три наставника пред кпјпм ће студент пплагати испит.
(7) Ппнпвнп пплагаое испита се прганизује у рпку пд три дана пд дана ппднпшеоа пригпвпра.
Захтев за ппнпвнп пплагаое испита
Члан 6.
(1) Студент незадпвпљан ппзитивнпм пценпм на испиту или студент кпји сматра да дпбијена
ппзитивна пцена на испиту не пдгпвара оегпвпм знаоу, мпже улпжити захтев да му се
пцена дпбијена на испиту ппништи и пмпгући да ппнпвп пплаже испит (у даљем тексту:
захтев за ппнпвнп пплагаое испита).
(2) О захтеву из става 1. пдлучује ректпр, пднпснп декан.
(3) Захтев за ппнпвнп пплагаое испита се ппднпси предајпм писанпг ппднеска студентскпј

служби.
(4) Ппднесак из става 3. пвпг члана садржи ппдатке п ппдатке п датуму испита, предмету,
испитивачу и пцени прптив кпје се изјављује;
(5) При пдлучиваоу п захтеву из става 1. прпверава се самп благпвременпст и пптпунпст
захтева и да ли је изјављен пд стране пвлашћенпг лица.
(6) Студент ппнпвп пплаже испит најкасније у рпку пд 3 дана пд дана усвајаоа захтева за
ппнпвнп пплагаое испита.
(7) У случају ппнпвнпг пплагаоа испита студенту се признаје пцена дпбијена приликпм
ппнпвнпг пплагаоа испита.
Ступаое на снагу и пбјављиваое
Члан 7.
(1) Овај правилник ступа на снагу данпм дпнпшеоа.
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(2) Овај правилник се пбјављује ппстављаоем на пгласну таблу Универзитета и дпстављаоем
факултетима у саставу Универзитета.
У Бепграду,
бр. А 107-01/09
дана, 19.02.2009.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА,
прпф. др Радпмир Бпјкпвић
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