
 

 

 

На основу чл.57 Статута Универзитета Унион Никола Тесла, Сенат 

Универзитета је на седници одржаној дана 27.06.2013. године донео следећу: 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 

Усваја се Правилник o начину подношења и поступку поводом приговора на 

оцену и захтева за поновно полагање испита у свему према материјалу за седницу. 

Одлука је донета једногласно. 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 

Члановима Сената је од стране секретаријата достављен предлог Правилника o 

начину подношења и поступку поводом приговора на оцену и захтева за поновно 

полагање испита на разматрање и усвајање. 

Након краткотрајне расправе и излагања чланова Сената донета је одлука као у 

изреци. 

 

 

 

 

Одлуку доставити: 

 

- Архиви Универзитета 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Председник Сената 

                                                                                          Проф.др Славко Божиловић 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу чл.51 Закона о високом образовању ( Сл.Гласник бр 76/05 и 

44/10 ) и чл.37 Статута Универзитета “Унион – Никола Тесла“, Сенат Универзитета 

је донео следећи: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

o начину подношења и поступку поводом приговора на оцену и захтева за поновно 

полагање испита 

 

 

Предмет Правилника 

Члан 1. 

Овим Правилником се ближе уређују случајеви у којима студент 

Универзитета ( у даљем тексту:студент ) може поднети приговор на оцену добијену 

на испиту или захтев за поновно полагање испита, начин подношења приговора и 

захтева и поступак одлучивања по приговору и захтеву за поновно полагање 

испита. 

 

 

Приговор на оцену добијену на испиту 

Члан 2. 

Студент може поднети приговор на оцену добијену на испиту ако сматра да 

испит није обављен у складу са Законом, Статутом Универзитета и општим актима 

Универзитета ( у даље тексту:приговор ). 

Студент на Универзитету подноси приговор Ректору Универзитета. 

Приговор се подноси предајом писаног поднеска студентској служби или 

предајом пошти путем препоручене пошиљке. 

Приговор мора да садржи: 

 

- податке о датуму испита, предмету, испитивачу и оцени против које се 

изјављује; 

- разлоге због којих се изјављује; 

- предлог о доказима; 

- потпис подносиоца. 

 

Поступање по пријему приговора 

Члан 3. 

Приликом предаје приговора, студентска служба означава датум пријема и 

податак да ли је приговор предат непосредно или преко поште. 



У случају предаје преко поште, приговору се прилаже коверат са бројем и 

датумом препоручене пошиљке. 

Пре доставе приговора Ректору, студентска служба формира предмет тако 

што уз приговор прилаже испитну документацију на коју се приговор односи и 

додељује му број. 

Студентска служба води уписник о изјављеним приговорима. 

 

Поступак и одлучивање по приговору 

Члан 4. 

На поступак по приговору сходно се примењују одредбе Закона о општем 

управном поступку, ако није другачије одређено овим Правилником. 

О приговору одлучује ректор решењем. 

Приговор који је неблаговремен, непотпун или изјављен од неовлашћеног 

лица одбацује се. 

О основаности приговора одлучује се на основу података наведених у 

приговору, писменог изјашњења испитивача односно дежурних на испиту, испитне 

документације, а по потреби и других доказа. 

Решење из ст.2 је коначно. 

Када решењем из ст.2 усвоји приговор ректор ће образовати комисију од три 

наставника пред којом ће студент полагати испит. 

Поновно полагање испита се организује у року од три дана од дана 

подношења приговора. 

 

Захтев за поновно полагање испита 

Члан 6. 

Студент незадовољан позитивном оценом на испиту или студент који 

сматра да добијена оцена не одговара његовом знању, може уложити захтев да му 

се оцена добијена на испиту поништи и омогући да поново полаже испит ( у даље 

тексту: захтев за поновно полагање испита ). 

О захтеву из ст.1 одлучује ректор. 

Захтев за поновно полагање испита се подноси предајом писаног поднеска 

студентској служби. 

Поднесак из ст.3 овог члана садржи податке о датуму испита, предмету, 

испитивачу и оцени против које се изјављује. 

При одлучивању  о захтеву из ст.1 проверава се само благовременост и 

потпуност захтева и да ли је изјављен од стране овлашћеног лица. 

Студент поново полаже испит најкасније у року од три дана од дана 

усвајања захтева за поновно полагање испита. 

У случају поновног полагања испита студенту се признаје оцена добијена 

приликом поновног полагања испита. 



 

Ступање на снагу и објављивање 

 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења . 

Овај правилник се објављује постављањем на огласну таблу Универзитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Председник Сената 

                                                                                          

                                                                                                Проф.др Славко Божиловић 


