
 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИСУСТВА НА НАСТАВИ 
 
 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПРЕДАВАЊИМА 

Смена Час Почетак часа 
УКУЦавање 

Крај часа 
ИСКУЦавање 

ОД ДО ОД ДО 

1 1 8:00 7:00 8:15 8:45 8:30 9:10 

1 2 8:55 8:30 9:10 9:40 9:25 10:05 

1 3 9:50 9:25 10:05 10:35 10:20 11:00 

1 4 10:45 10:20 11:00 11:30 11:15 11:55 

1 5 11:40 11:15 11:55 12:25 12:10 12:50 

1 6 12:35 12:10 12:50 13:20 13:05 13:45 

2 7 13:30 13:05 13:45 14:15 14:00 14:40 

2 8 14:25 14:00 14:40 15:10 14:55 15:35 

2 9 15:20 14:55 15:35 16:05 15:50 16:30 

2 10 16:15 15:50 16:30 17:00 16:45 17:25 

2 11 17:10 16:45 17:25 17:55 17:40 18:20 

2 12 18:05 17:40 18:20 18:50 18:35 19:15 

2 13 19:00 18:35 19:15 19:45 19:30 20:10 

2 14 19:55 19:30 20:10 20:40 20:25 21:05 
 

ПРЕДАВАЊА - потребно је остварити 30% на предавањима. 
ВЕЖБЕ - студенти не треба да се евидентирају на вежбама. 

 
Да би се евидентирало присуство МОРА да постоји и УКУЦавање и ИСКУЦавање. 

УКУЦавање се признаје само ако се студент откуцао у време које је означено за УКУЦавање. 
УКУЦавање је период од 30мин = 10мин пре паузе + 10мин пауза + 10мин после паузе. ИСКУЦавање 
се признаје само ако се студент откуцао у време које је означено за ИСКУЦавање. ИСКУЦавање је 
период од 30мин = 10мин пре паузе + 10мин пауза + 10мин после паузе. 
 

Студенти НЕ ТРЕБА да се искуцавају на истом апарату на коме су се укуцавали, већ могу на 
било ком апарату који се налази у том амфитеатру. Студенти који су похађали наставу у ПРЕподневном 
термину НЕ ТРЕБА да се откуцавају у ПОСЛЕподневном термину јер се то НЕЋЕ ЕВИДЕНТИРАТИ. 
Студенти могу да се откуцавају или у ПРЕподневном или у ПОСЛЕподневном термину али НЕ у оба 
термина у истом дану за исти предмет (уколико се то деси, евидентира се само откуцавање у 
ПРЕподневном термину). 
 

Начини евидентирања чип картицом: "БЛОК ЧАСОВА" представља везани низ предавања из 
различитих предмета. Куцање за "БЛОК ЧАСОВА" представља УКУЦавање на почетку блока и 
ИСКУЦавање на крају блока часова. Када се студент откуцава за блок часова НЕ ТРЕБА да се откуцава 
у паузама између часова или у паузама између два различита предмета. Пример 1. [укуц у 07:50] - 
[искуц у 11:35] > Признају се часови: 1,2,3,4. "ДВОЧАС (ТРОЧАС)" представља двочасе или трочасе 
неког предмета. Куцање за "ДВОЧАС (ТРОЧАС)" представља УКУЦавање на почетку првог часа 
одређеног предмета и ИСКУЦавање на крају задњег часа тог истог предмета. Када се студент откуцава 
за двочас (трочас) НЕ ТРЕБА да се откуцава у паузама између часова. Пример 2. [укуц 07:50] - [искуц 
09:45] > Признају се часови: 1,2. Пример 3. [укуц 10:35] - [искуц 13:30] > Признају се часови: 4,5,6. 
"ЧАС" представља један час од 45 мин. Куцање за "ЧАС" представља УКУЦавање на почетку једног 
часа и ИСКУЦавање на крају тог истог часа. Пример 4. [укуц 16:05] - [искуц 16:50] > Признаје се само 
час: 10. Ако се студент откуца једном за цео дан то се НЕ ЕВИДЕНТИРА из разлога што мора да 
постоји и укуцавање и искуцавање. Ако се студент откуца у време које није предвиђено за УКУЦавање 
или ИСКУЦавање то се НЕ ЕВИДЕНТИРА. Ако се студент откуца два или више пута у време 
предвиђено за УКУЦавање рачуна се као једно укуцавање. Ако се студент откуца два или више пута у 
време предвиђено за ИСКУЦавање рачуна се као једно искуцавање. 



 

 

              
 

 Студентске чип картице на себи садрже КОНТАКТНИ и БЕЗКОНТАКТНИ ЧИП. Контактни 
чип се користи у студентском дому, студентској мензи и студентској поликлиници. Безконтактни чип се 
користи за евидентирање на предавањима. Евидентирање се обавља провлачењем картице испред 
означеног дела на апарату као што је приказано на слици. НЕ ТРЕБА притискати дугмиће на апарату, 
довољно је прислонити картицу на читач и сачекати да се очита код чип картице. Дугмићи на апарату 
немају никакву функцију. 

 
 


