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Начин полагања испита 

 

Предиспитне обавезе обухватају лабораторијске вјежбе, те је за добијање потписа о уредно 

испуњеним предиспитним обавезама неопходно урадити све лабораторијске вјежбе. Могуће је имати по 

један оправдан и један неоправдан изостанак (оправдан изостанак подразумјева одговарајуће љекарско 

увјерење и сл.). У току семестра организује се надокнада пропуштених лабораторијских вјежби (највише 

двије вјежбе и највише два термина надокнаде). Излазни колоквијум (максимално 15 бодова) се ради на 

крају семестра и састоји се од самосталног рада једне лабораторијске вјежбе и испитивања знања 

осталих вјежби од стране предметних наставника. Излани колоквијум није обавезан и ради се једном тј. 

нема поправног термина осим у случају оправданог изостанка. У случају да се не приступи излазном 

колоквијуму за лабораторијске вјежбе, број поена на лабораторијским вјежбама је нула. Студенти који 

су школске 2017/18. и 2018/19. године урадили све лабораторијске вјежбе имају право да им се 

остварени број бодова рачуна. Уколико желе, студенти могу и поново радити све лабораторијске вјежбе 

с тим да се претходни број бодова поништава. Студенти који школске 2016/17. године и раније урадили 

све лабораторијске вјежбе морају поново радити све лабораторијске вјежбе. 

Завршни испит је максимално 85 бодова и састоји се од теоретског дијела (40 бодова) и задатака  

(45 бодова). Завршни испит је могуће полагати у сваком термину сваког испитног рока школске 2019/20. 

године. На завршном испиту није могуће одвојено полагање теорије од задатака и обрнуто. На 

теоретском дијелу завршног испита је потребно имати минимално 20 бодова да би се рачунао број 

бодова освојен на задацима. Дакле, полагање теорије (минмално 20 од могућих 40 бодова) је 

елиминаторни услов за полагање испита. Испитне обавезе је могуће положити и у току семестра 

парцијалним полагањем испита (први дио: електростатика и други дио: кола временски непромјенљивих 

струја) у одговарајућим колоквијалним седмицама, при чему се област Електростатика бодује са 40 

бодова, а област Кола временски непромјенљивих струја са 45 бодова. Завршетком семестра не 

организује се полагање поправних колоквијума већ се полаже само завршни испит (обје области 

истовремено: теорија и задаци). 

 

Испит је положен ако  

(1) су урађене све лабораторијске вјежбе,  

(2) на завршном испиту је остварено минимално 20 бодова на теоретском дијелу и  

(3) збир бодова са лабораторије и завршног испита је минимално 51 бод. 

 

 

Доц. др Алексеј Аврамовић 

Доц. др Митар Симић 


