
Обавештење о начину и правилима полагања предмета ”Практикум из 
оперативних система” током 2020. године 
 
У ванредним условима због епидемије, а на основу препорука Универзитета,  као и 
обавезујућих одлука Комисије за први степен студија Електротехничког 
факултета  о начину организације полагања предмета током 2020. 
године, обавештавамо студенте да нисмо у могућности да полагање организујемо 
на начин на који је то иницијално било планирано, већ у складу са обавезујућим 
правилима Факултета и на начин на који то Факултет може да организује у 
измењеним условима повећаног ризика по здравље. 
 
У складу са тим, на предмету ”Практикум из оперативних система”, до почетка 
летњег семестра 2021. године, важиће следећа ванредна правила: 
 
1. Структура (пред)испитних обавеза и начин бодовања остају непромењени: 
- 5 тестова по 14 поена, током семестра; 
- испит 30 поена у сваком испитном року (2 задатка, први задатак јесте писање 
скрипте, а други задатак јесте коришћење алата git). 
 
2.  Организација тестова: 
- први тест је одрађен пре појаве епидемије; 
- други и трећи тест, који покривају градиво обрађено у другом (оджан пре појаве 
епидемије) 
и трећем термину наставе (снимак постоји на Teams платформи), респективно,  
биће одржани обједињено у суботу 06.06.2020. по распореду који ће бити 
накнадно објављен; 
- четврти и пети тест су организовани преко Moodle платформе; 
 
3. Предрок није могуће организовати због обавезујућих препорука 
надлежних.  
 
4. Надокнада једног теста која је била могућа у предроку организоваће се у 
јунском испитном року,  
по истим правилима која су важила за предрок. У овом испитном року испит ће 
садржати један бонус задатак.  
Поени освојени на бонус задатку безусловно мењају поене са теста на коме сте 
освојили најмање поена.  
Седам дана пре испита у овом року биће најављено из које области долази бонус 
задатак.  
Поени освојени на бонус задатку важе само у јунском испитном року, не 
преносе се у друге испитне рокове. 
 
5. Студентима који оправдано нису у могућности да раде обједињени тест 
06.06.2020. и да полажу испит у јунском испитном року са бонус задатком, биће 
омогућено да све наведене обавезе по истим условима  као у јунском испитном 
року одраде у августовском испитном року. 


