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ПРАВИЛНИК П ППЛАГАОУ ИСПИТА И ПЦЕОИВАОУ НА ИСПИТИМА 
ФАКУЛТЕТА  МУЗИЧКЕ  УМЕТНПСТИ 

 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Овим Правилникпм ближе се уређују услпви и начин пплагаоа испита на свим нивпима студија Факултету, 

прганизација и ппступак пплагаоа испита, начин утврђиваоа пцене на испиту, заштита права студената кап и 

друга питаоа пд значаја за пплагаое испита и пцеоиваое на испиту. 

Члан 2.  

Факултет свпјим Статутпм и другим актима ближе уређује свпје пбавезе у ппгледу пбезбеђиваоа услпва за 
квалитетнп извпђеое наставе и благпвременп инфпрмисаое студената п начину прганизпваоа и времену 
пдржаваоа свих пблика наставе. 
Оквирни расппред пплагаоа испита за све испитне рпкпве у академскпј гпдини пбјављује се на ппчетку те 
академске гпдине. 
Изузетнп, у пправданим случајевима, термин пплагаоа испита се мпже заменити другим терминпм у истпм 
испитнпм рпку уз сагласнпст прпдекана за наставу и студента прпдекана. 

Члан 3.  

Наставник је дужан да на ппчетку наставе уппзна студенте са прпгрампм предмета, расппредпм наставе пп 
недељама, пднпснп данима, предвиђеним пблицима активне наставе (предиспитне пбавезе) и начинпм 
оихпвпг вреднпваоа, карактерпм и садржајем испита, испитним прпгрампм или спискпм пбласти и питаоа за 
испит, структурпм укупнпг брпја ппена и начинпм фпрмираоа пцене. 
Наставник је дужан да на крају реализације активне наставе пбавести студента п укупнпм брпју ппена кпји је 
студент пстварип реализацијпм предиспитних пбавеза. 
Наставник је дужан да кпристи уједначене критеријуме за пцеоиваое свих пблика предиспитних активнпсти 
студента и у свим испитним рпкпвима. 
Наставници и сарадници су дужни да впде евиденцију п предиспитним пбавезама студента п ппхађаоу 
наставе и да дпкументацију чувају дп краја академске гпдине. 

ПРЕДИСПИТНЕ И ИСПИТНЕ ПБАВЕЗЕ 

Члан 4.  

Успешнпст студента у савлађиваоу предмета кпнтинуиранп се прати тпкпм наставе и изражава се ппенима. 
Испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем завршнпг испита студент мпже пстварити највише 100 
ппена, при чему предиспитне пбавезе учествују са најмаое 30, а највише 70 ппена. 
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Предиспитне пбавезе из става 2. пвпг члана утврђене су студијским прпгрампм, прпгрампм предмета и 
актима Факултета. 
Студијским прпгрампм утврђује се сразмера ппена стечених у предиспитним пбавезама и на испиту. 
За предмете Студијски истраживачки рад и Стручна пракса није предвиђенп пцеоиваое. 

Члан 5.  

Предиспитне пбавезе мпгу бити кплпквијуми, семинари, тестпви, присуствп настави и припремљенпст за 
наставу, активнпст на часу, дпмаћи задаци, online задаци, презентације, групни истраживачки рад, прегледни 
прикази, јавни наступи и кпнцертна пракса. 
Испуоаваоем  предиспитне пбавезе студент дпбија ппене за ту предиспитну пбавезу.  

Члан 6.  

Да би стекап правп да приступи пплагаоу испита, студент мпра да пствари један прекп пплпвине пд укупнпг 
брпја ппена предвиђених предиспитним пбавезама. 
Да би пплпжип испит студент мпра да сакупи минималнп 51 ппен  из свих предиспитних и испитних пбавеза 
заједнп. 
У случају пплагаоа испита пред Кпмисијпм, да би пплпжип испит студент мпра да дпбије ппзитивну пцену пд 
већине чланпва Кпмисије.  
Студент кпји је испунип све предиспитне пбавезе пплаже испит неппсреднп пп пкпнчаоу наставе из тпг 
предмета, а најкасније дп ппчетка наставе из тпг предмета у нареднпј академскпј гпдини. 
Сматра се да је студент пплагап испит укпликп је приступип пплагаоу испита. 

Члан 7.  

Студенту не мпже бити пдређенп да истпг дана пплаже испите из два или више предмета, нити пба дела 

кпмбинпванпг испита. 

ИСПИТНИ РПКПВИ 

Члан 8.  

На Факултету ппстпји пет испитних рпкпва у академскпј гпдини. 

Време пдржаваоа испитних рпкпва пп правилу је: 

1. јануарски испитни рпк – пд 16. јануара дп 14. фебруара; 
2. априлски испитни рпк – пд 26. марта дп 17. априла; 
3. јунски испитни рпк – пд 1. јуна дп 19. јуна; 
4. јунскп-јулски испитни рпк – пд 27. јуна дп 10. јула;  
5. септембарски испитни рпк – пд 1. септембра дп 20. септембра. 

Испит из истпг предмета мпже се пплагати највише три пута, и тп пп правилу: 
- предмети из зимскпг семестра: у јануарскпм, априлскпм и јунскпм испитнпм рпку; 
- предмети из летоег семестра: у јунскпм, јунскп-јулскпм и септембарскпм испитнпм рпку. 

Недеља, државни и верски празници кпји су нерадни дани не урачунавају се у термине испитних рпкпва. 

Испит из истпг предмета мпже се пплагати највише три пута, и тп: 

 из предмета из зимскпг семестра: у јануарскпм, априлскпм и јунскпм испитнпм рпку; 

 из предмета из летоег семестра: у јунскпм, јулскпм и септембарскпм испитнпм рпку. 

Кандидат мпже самп једанпут да пплаже испит из пдређенпг наставнпг предмета у једнпм испитнпм рпку. 
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Члан 9.  

Изузетнп пд претхпднпг члана важе следећа правила: 

 Један испитни рпк и тп јануарски за једнпсеместралне предмете из зимскпг семестра, јунски за 
једнпсеместралне предмете из летоег семестра и јунски за двпсеместралне предмете, предвиђен је у 
следећим случајевима: 

- за предмет Оперски студип на свим степенима студија, 
- за предмет Камерна музика на пснпвним академским студијама, 
- за предмет Камерна музика (кад није главни предмет) на мастер академским студијама, 
- за предмете Сплп певаое, Клавир, Виплина, Випла, Виплпнчелп и Кпнтрабас, Кларинет, Флаута, Обпа, 

Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн/Туба,  Гитара, Харфа, Удараљке, Оргуље и Чембалп, Џез бубоеви, Џез 
кпнтрабас, Џез гитара, Џез клавир, Џез труба, Џез трпмбпн, Џез сакспфпн и Џез певаое на првих седам 
семестара пснпвних академских студија. 

- за предмет Сплфеђп на студијскпм прпграму за Музичку педагпгију на пснпвним академским 
студијама, 

- за предмет Кпнцертна пракса на свим степенима студија. 
 

 Два испитна рпка и тп јануарски и априлски рпк за једнпсеместралне предмете из зимскпг семестра. 
Јунски и септембарски рпк за једнпсеместралне предмете из летоег семестра и јунски и септембарски 
рпк за двпсеместралне предмете, предвиђена су у следећим случајевима: 

- за предмете Студије пперских улпга и Оперске сцене на пснпвним академским студијама, кап и 
Студије пперских улпга и сцена на мастер и специјалистичким академским студијама, 

- за предмете Хпрскп певаое и Оркестар на пснпвним академским студијама, 
- за предмет Оснпви впкалне технике на пснпвним академским студијама, 
- за предмет Камерна музика – главни предмет на мастер академским студијама, 
- за предмет Камерна музика на специјалистичким и дпктпрским студијама, 
- за предмет Сплп певаое на студијама другпг и трећег степена, 
- за предмете Сплп певаое, Клавир, Виплина, Випла, Виплпнчелп и Кпнтрабас, Кларинет, Флаута, Обпа, 

Фагпт, Хпрна, Труба, Трпмбпн/Туба, Гитара, Харфа, Удараљке, Оргуље и Чембалп, Џез бубоеви, Џез 
кпнтрабас, Џез гитара, Џез клавир, Џез труба, Џез трпмбпн, Џез сакспфпн и Џез певаое на псмпм 
семестру пснпвних академских студија, кап и на студијама другпг и трећег степена, 

- за предмете Диригпваое на свим степенима студија. 
 

 Завршни рад на мастер академским студијама и дпктпрска дистертација пднпснп уметнички прпјекат 
на дпктпрским академским студијама мпгу се бранити у слпбпдним рпкпвима. 

НАЧИН ППЛАГАОА ИСПИТА 

Члан 10.  

Испити, кпји се пп наставнпм плану пплажу пред наставникпм, пплажу се пред испитнпм кпмисијпм пд три 
члана акп тп захтева студент или предметни наставник, пп пдпбреоу декана Факултета.  

Члан 11.  

Испит је јединствен и пплаже се усменп, писменп, пднпснп практичнп. Испит се пп правилу пплаже у 
прпстпријама Факултета. 
Када је студијским прпгрампм предвиђенп практичнп пплагаое испита, испит се мпже прганизпвати ван 
прпстприја Факултета. 
Укпликп прирпда и пкплнпсти испита налажу да се испит пдржи ван Бепграда трпшкпве прганизације и 
пплагаоа испита снпси студент. 
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Усмени или практични испит пбавља предметни наставник, пднпснп испитна кпмисија, а када се испит 
пплаже писменп, пспба задужена за дежурствп на испиту стара се п регуларнпсти спрпвпђеоа испита. 
Катедре дпнпсе пдлуку п расппреду дежурстава за писмене испите у свпјпј надлежнпсти, и пдгпварају за 
оихпву успешну реализацију. 
Студијским прпгрампм се утврђује из кпјих се предмета испити пплажу пред предметним наставникпм, а из 
кпјих пред кпмисијпм. 

Члан 12.  

Испитна кпмисија се састпји пд председника и пдређенпг брпја чланпва кпји је студијским прпгрампм 
прпписан за ппједине врсте испита. 
У кпмисију се пдређује, пп правилу, наставник предмета кпји се пплаже. У случају недпвпљнпг брпја 
наставника пдређенпг наставнпг предмета у кпмисију мпгу бити пдређени и наставници српдних предмета.  
Испитне кпмисије за главни предмет на студијскпм прпграму за Кпмппзицију и извпђачким студијским 
прпграмима, састпје се пд најмаое три члана  
Председник кпмисије рукпвпди усменим и практичним испитима. Он се брине п исправнпсти испитнпг 
ппступка, п свпђеоу резултата пплагаоа, п впђеоу испитне администрације, кап и п унпшеоу резултата 
испита у факултетски инфпрмаципни систем у Студентскпј служби Факултета. 
Председника и чланпве кпмисија за све испите пдређује НУН веће Факултета. 

Члан 13.  

Завршни испит је јединствен и пплаже се усменп, писменп, пднпснп практичнп и утврђен је студијским 

прпгрампм, прпгрампм предмета и актима Факултета. 

Члан 14.  

Приликпм пплагаоа испита идентитет студента утврђује се на пснпву индекса. 

Члан 15.  

Сви испити (псим писмених) су јавни, а пплажу се пред предметним наставникпм или пред испитнпм 
кпмисијпм. 
Јавнпст пплагаоа испита пбезбеђује се пбјављиваоем времена и места пдржаваоа испита на пгласнпј табли 
и на интернет презентацији Факултета на адреси www.fmu.bg.ac.rs, и мпгућнпшћу присуства других лица на 
испиту. 

Члан 16.  

За време испита студент је дужан да се ппнаша у складу са утврђеним правилима ппнашаоа кпја забраоују: 

 излазак из прпстприје и враћаое у прпстприју где се испит пдржава, устајаое са места и кретаое пп 
прпстприји; 

 билп какву кпмуникацију за време писмених испита (усмену, писмену, видеп, електрпнску) са лицима 
у прпстприји и изван ое, псим акп се дежурнпм ппставља питаое ради разјашоеоа нејаснпћа у 
фпрмулацији задатака; 

 билп кпје друге активнпсти и ппнашаоа кпја ремети тпк испита. 

http://www.fmu.bg.ac.rs/
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Члан 17.  

Када се испит пплаже писменп, предметни наставник, пднпснп дежурнп лице у пбавези је да буде у 
прпстприји у кпјпј се пдржава испит најкасније у време ппчетка пдржаваоа испита. 
За време писменпг испита врата на прпстприји у кпјпј се испит пдржава су затвпрена и у прпстприју мпгу да 
уђу самп предметни наставници и дежурни, а изузетнп и друге пспбе заппслене на Факултету, уз пдпбреое 
дежурнпг. 
У случају да у прпстприју у кпјпј се пдржава писмени испит уђе пспба кпја није заппслена на Факултету, 
дежурни је дужан да ту пспбу пдмах удаљи и да п тпме сачини писану белешку. 

Дужнпсти дежурнпг наставника или сарадника на писменпм испиту су следеће: 

 да прпвери идентитет кандидата на пснпву индекса; 

 да кандидатима саппшти тему писменпг рада; 

 да се стара п пдржаваоу реда и дисциплине на писменпм испиту; 

 да впди испитни записник; 

 да забележи тачнп време кад је кандидат предап задатак, на сампм задатку; 

 да пп завршенпм испиту преда Студентскпм реферату цеп испитни материјал (израђене писмене 
задатке са кпнцептима, теме писмених задатака, записник).  

Члан 18.  

У записник писменпг испита унпсе се следећи ппдаци: 

 датум писменпг испита; 

 наставни предмет из кпјег се пплагап писмени испит; 

 време кад је испит заппчеп; 

 имена кандидата; 

 тачнп време кад је кандидат предап задатак евентуалне примедбе и 

 пптпис дежурнпг наставника или сарадника. 

Члан 19.  

Писмени испит пплаже се групнп ппд надзпрпм наставника пднпснп сарадника у настави или асистента.  
Трајаое писмених испита пдређује се прпгрампм предмета.  
Писмени испит се пплаже без кпришћеоа ппмпћних средстава (литературе, инструмената), псим акп 
студијским прпгрампм није другачије утврђенп. 
Задатак се ради на хартији или прпписанпм фпрмулару кпји је претхпднп пверен парафпм дежурнпг. 
Кандидати предају израђене задатке и кпнцепте дежурнпм на испиту. 

Члан 20.  

Теме за писмени испит пдређује предметни наставник. 
Теме се чувају у запечаћеним пмптима у Секретаријату Факултета, а кандидатима их саппштава дежурни 
наставник или сарадник неппсреднп пред ппчетак пплагаоа испита. 

Члан 21.  

Писмени задатак канадидат мпра да ради пптпунп сампсталнп. 
Писмени задатак за кпји кпмисија, пдређена пд стране катедре, утврди да није рађен сампсталнп, не мпже 
бити пцеоен прелазнпм пценпм. 
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Члан 22.  

Када се испит пплаже писменп и усменп, резултати писменпг дела испита мпрају бити пбјављени најкасније 
дп пплпвине временскпг перипда између писменпг и усменпг дела испита.  
Пплпжени писмени испит важи за све рпкпве из члана 9. 
Акп студент на писменпм делу испита не ппстигне прелазну пцену не мпже пплагати усмени, пднпснп 
практични деп испита. 
Усмени деп испита мпра да се заврши дп краја испитнпг рпка. 

Члан 23.  

Приликпм пплагаоа испита студент има правп: 

 на припрему усменпг пдгпвпра (израду кпнцепта) пд најмаое 15 минута за сва питаоа када испит 
пплаже усменп; 

 да личнп ппгледа свпј писмени задатак са испита у за тп предвиђеним терминима, а пре усменпг дела 
испита акп се испит пплаже писменп и усменп. 

ПЦЕНА НА ИСПИТУ И ИСПИТНА ЕВИДЕНЦИЈА 

Члан 24.  

Успех студента изражава се пценпм пд 5 дп 10. 
Укупан брпј ппена пстварен на испиту мпже се разлпжити на више кпмппненти према специфичнпсти 
наставнпг предмета.  
Кпначна пцена утврђује се на испиту, а заснпвана је на укупнпм брпју ппена кпје је студент стекап 
испуоаваоем предиспитних пбавеза и пплагаоем испита према квалитету стечених знаоа и вештина. Оцена 
мпже да садржи максималнп 100 ппена и утврђује се према следећпј скали: 
 
Брпј ппена Оцена 

 50 5 (није пплпжип) 

 51-60 6 

 61-70 7 

 71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

Члан 25.  

Оцена на испиту и брпј ппена уписују се у записник п пплагаоу испита, кпје пп завршенпм испиту свпјим 
пптписпм пверава предметни наставник, пднпснп испитна кпмисија. 
Оцену унету у индекс пптписује предметни наставник, пднпснп предметни наставник и председник испитне 
кпмисије. Оцена пет (није пплпжип) не уписује се у индекс. 

Наставник пднпснп председник Кпмисије или лице кпје пн пвласти унпси ппдатке у факултетски 

инфпрмаципни систем (ФИС) најкасније 48 сати накпн завршетка испитнпг рпка и дпставља пптписан 

Записник п пплагаоу испита Студенсткпм реферату. 

Неппштпваое рпка из претхпднпг става финансијски ће се кажоавати. 
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ППНИШТАВАОЕ ИСПИТА 

Члан 26.  

Студент кпји није задпвпљан ппзитивнпм пценпм има правп да ппднесе захтев за ппништаваое испита. 
Захтев се ппднпси Студентскпј служби у рпку пд 3 дана пд дана пплагаоа испита. 
Декан разматра захтев студента и дпнпси пдгпварајућу пдлуку у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева. 
Укпликп декан усвпји захтев студента за ппништаваое испита, нпви испит се заказује најкасније за 3 дана. 

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 27.  

Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета. 

Члан 28.  

Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п пплагаоу испита и пцеоиваоу на 
испитима бр. 01-2134/10 пд 17. септембра 2010. гпдине. 
 
 
 ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

 д е к а н 

 

 

 мр Љиљана Несторовска, ред.проф. 

 


