
 

На основу члана 61. став 1. тачка 34. Статута Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, на основу дописа Министарстава просвете науке и 
технолошког развоја, број 612-00-00433/2020-06 од 16.03.2020. године и на 
основу Сугестија за организацију наставе на факултетима и општих 
смерница за рад чланица Универзитета у Београду од 17.03.2020. године, 
Наставно-научно веће Грађевинског  факултета Универзитета у Београду, на 
својој седници одржаној дана 23.04.2020. године донело је 

ОДЛУКУ 
о начину вредновања предиспитних обавеза и полагању испита 

за предмете у летњем семестру школске 2019/2020. године 

1. Право полагања испита имају сви студенти (сви студенти су остварили право
на потпис), што ће бити евидентирано кроз спискове и унето у базу података
по завршетку семестра. Од ове одлуке изузети су следећи предмети:
Практична настава из премера (ОАС Геодезија и геоинформатика), Практична
настава из инжењерске геодезије (ОАС Геодезија и геоинформатика) и
Практична настава из геодезије (МАС Геодезија). Настава из ових предмета
биће организована када се за то стекну услови.

2. Укидају се све провере знања које су саставни део предиспитних обавеза
за предмете у летњем семестру школске 2019/2020. године.

3. Сваки испит из летњег семестра школске 2019/2020. године вреди укупно
100 бодова, не рачунајући предиспитне обавезе.

4. Предиспитне обавезе које се могу организовати и оценити у околностима
ванредног стања (као што су графички радови, домаћи задаци, елаборати,
семинарски радови, есеји, практикуми, итд.) вредеће онолико бодова
колико је предвиђено на почетку семестра. Овако прикупљени бодови на
предиспитним обавезама додају се на вредност испита, која износи 100
бодова. На тај начин, реализовањем предиспитних обавеза остварује се
100+X бодова, при чему је X број бодова прикупљен на предиспитним
обавезама.

5. Услов за полагање испита је остварених 51% на сваком делу испита
(писмени и/или усмени и/или практични) који у збиру вреде 100 бодова.
Студенту који је остварио најмање 51% на сваком делу испита, на
сакупљене бодове додају се бодови сакупљени на предиспитним
обавезама и тако се формира коначна оцена.
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6. Испити ће се полагати у испитним роковима који ће бити организовани када 
се за то стекну услови, а према измењеном календару наставе и уз 
поштовање препорука у вези са масовним окупљањем.  

7. Сакупљене бодове на предиспитним обавезама у летњем семестру 
школске 2019/2020. године, студенти ће моћи да искористе као додатак на 
бодове прикупљене на испиту до краја школске 2020/2021. године. Након 
тога, бодови сакупљени на предиспитним обавезама престају да важе, а 
сви испити из летњег семестра школске 2019/2020. године наставиће да 
вреде 100 бодова све док студент не положи испит. 

 
 

 

                                                   ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
Доставити: 
-  продекану за наставу                                           
-  шефовима Катедара                            Проф. др Владан Кузмановић 
-  Студентској служби   
-   архиви                                          
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