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1* Обавештавају се студенти друге године тређег семестра да ће се поправни 
колоквијум из предмета MEHANIKA  III -  ДИНАМИКА одржати у време писмено дела 
јануарско фебруарског испитног рока 16. фебруара 2007. године са почетком у 9 часова. 
 
 
2* Обавештавају се студенти треће године који имају намеру да полажу заостали 
испит из  предмета MEHANIKA  III - ДИНАМИКА, из друге године, да је потребно да испуне 
предиспитну обавезу да ураде тачно три домаћа задатка и одбране их пред предметним 
асистемтом. Консултације асистента су у кабинету 307 по истакнутом распореду. 
Писана предавања и решени задаци са вежбања, као и друге информацие о 
предмету се могу наћи на интернет страници http:/www.hm.co.yu/mehanika. 
 

Напомена: Писмени део испита траје 4 сата. Дозвољено је коришћење само штампане литературе 
(уџбеник по избору и таблице). Студенти који имају одложен усмени део испита дужни су да то видно означе на 
корицама писменог задатка, заједно са бројем поена, као и подацима о испитном року у коме су стекли то право. Такође, 
НАПОМИЊЕМО да је  студент који има одложен усмени део испита  обавезан да ради писмени део испита и  у 
испитном року у коме ће полагати усмени део испита и да се труди да исти што боље уради.  

Писмени део испита је елиминаторан. Студент остварује право на полагање усменог дела испита и позитивну 
оцену писменог дела испита ако оствари најмање 18 поена од укупно 30 поена (три задатка по десет поена) или ако тачно 
реши и уради најмање два цела испитна задатка. Студент који оствари право «условно позван на усмени део испита» као 
доквалификацију за остварење права на усмени део испита ради један теоријски задатак у трајању од једног часа и без 
коришћења литературе. 

Резултати писменог дела испита биће саопштени у писменом облику на огласној табли факултета до 12 часова. 
један дан по одржаном писменом делу испита, ако дежурни асистент или наставник не саопшти другачије. Студенти који 
желе да добију објашњење у вези са оценом писменог дела испита или да поново виде свој писмени рад, потребно је да се 
обрате предметном наставнику, или асистенту у време редовних консултација са студентима. То право треба искоридтити 
до термина одржавања усменог дела испита. Ако студент није искористио то право до почетка усменог дела испита 
сматраће  се није хтео да коридти то право. Термини консултација наставника су: понедељак 10-12 h, и петак 10-12 h  у 
кабинету 221. Консултације асистента су у кабинету 307:  понедељком 10-12 h, средом 10-12 h.  

Термин за полагање усменог дела испита по правилу први понедељак после писменог дела испита, а са 
почетком у 8,00 часова, ако студенти не изразе другачији захтев и договоре се са предметним наставником. На усменом 
делу испита није дозвољено коришћење литературе нити прибележака. За успешнију припрему испита из Механике III – 
Динамике  пожељно је да су студенти положили испите из претходне године. 

Резултате писменог дела испита, текстове испитних задатака и огледне примере решених испитних задатака из 
претходних испитних рокова, студенти могу наћи на WEB презентацији предмета Механика III – Динамика, а на адреси 
www.masfak.ni.ac.yu  или интернет страници http:/www.hm.co.yu/mehanika. 

 



 
 


