
 

Упутства о одржавању пријемног испита 

 
1. Испит траје 60 минута. 

2. Да би приступили пријемном испиту кандидати морају код себе имати: 

 ЛИЧНУ КАРТУ или  ПАСОШ,  

 оверену ПОТВРДУ о пријави на конкурс за упис,  

 хемијску оловку која пише плаво. 

3. По завршетку идентификације, личну карту или пасош ОБАВЕЗНО СКЛОНИТИ са стола, тако да на столу 
остане само лист са текстом задатака, хемијска оловка, потврда о пријави, образац за одговоре. 

4. На пријемном испиту је ЗАБРАЊЕНО коришћење било каквих додатних помагала (на пример, џепних 
рачунара, мобилних телефона и слично). За време пријемног испита није дозвољено пушење. У току 
пријемног испита није дозвољено држати на столу сендвиче, чоколаде и слично. 

5. Кандидат на ОБРАЗАЦ ЗА ОДГОВОРЕ, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује презиме, 

име родитеља, своје име и број пријаве са потврде о пријави на конкурс и лепи QR КОД ПРИЈАВЕ 
на за то предвиђеном месту. 

6. После поделе задатака кандидат уписује на предвиђено место на обрасцу за одговоре ШИФРУ ЗАДАТКА 
која  је написана на листу са текстом задатка. Скреће се пажња кандидату да уколико не упише шифру 
задатка на обрасцу за одговоре задатак не може бити прегледан. Образац за одговоре који НЕМА 
ШИФРУ задатка доноси по сваком задатку исти број НЕГАТИВНИХ БОДОВА као да су сви одговори 
НЕТАЧНИ. 

7. Пре почетка испита дежурни ће проверити ИДЕНТИТЕТ КАНДИДАТА као и податке које је кандидат 
уписао на образац за одговоре. 

8. Кандидат се НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који  други знак на образац за  одговоре осим 
онога што је предвиђено. Кандидат који на било  који начин ДОДАТНО ОЗНАЧИ образац за одговоре 
биће аутоматски ДИСКВАЛИФИКОВАН. Такође, кандидат који НЕИСПРАВНО ПОПУНИ део обрасца за 
одговоре који је за то предвиђен, биће ДИСКВАЛИФИКОВАН. 

9. Кандидатима је дозвољена САМО ЈЕДНА ЗАМЕНА обрасца за одговоре уколико су погрешно попунили 
одређени део обрасца. Замена НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА у последњих 15 минута пријемног испита. 

10. БРОЈ ЗАДАТАКА на тесту је 30. Сви задаци доносе исти број бодова (по 2 бода).  

11. За сваки задатак понуђено је 6 одговора, од  којих је само  један тачан. Тачан одговор 2 бода. Нетачан 
одговор доноси НЕГАТИВНЕ БОДОВЕ. Одговор "НЕ ЗНАМ" (на обрасцу за одговоре означен словом N) 

не доноси НИКАКВЕ БОДОВЕ.  

12. ИСПРАВНО је ПОПУНИТИ САМО ЈЕДАН од понуђених одговора. Непопуњавањем ниједног одговора, 

попуњавање  два или више одговора, као и прецртавање једног или више одговора, доноси КАЗНЕНЕ 
НЕГАТИВНЕ БОДОВЕ.  

13. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре 
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО НИКАКВО БРИСАЊЕ НИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ПОПУЊЕНИХ ОДГОВОРА. 

14. РАЗГОВОР ИЗМЕЂУ КАНДИДАТА НИЈЕ ДОЗВОЉЕН. Уколико кандидати разговарају међусобно или се 
користе недозвољеним средствима (на пример, џепни рачунар, цедуљице и слично), биће удаљени са 
испита и ДИСКВАЛИФИКОВАНИ. 

15. Дежурни у сали не могу давати никакве информације о задацима.  

16. Када кандидат сматра да је завршио са пријемним испитом, позива дежурног дизањем руке. Дежурни 
узима образац за одговоре од кандидата, потписује и враћа кандидату потврду о полагању пријемног 
испита. 

17. ИЗЛАЗАК ИЗ САЛЕ је могућ најраније 15 минута после почетка испита, уз обавезну предају попуњеног 
обрасца за одговоре. Повратак у салу није дозвољен.  

18. Потписану потврду о полагању ОБАВЕЗНО сачувати, јер је она једини ДОКАЗ ДА СТЕ ПРЕДАЛИ 
ЗАДАТАК! 

19. После почетка испита НИЈЕ ДОЗВОЉЕН одлазак у тоалет.   

20. 15 минута  ПРЕ ЗАВРШЕТКА ИСПИТА није дозвољено напуштање сале. Кандидати морају сачекати крај 
испита на својим местима, без устајања и разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за 
одговоре или не. 

21. ОБАВЕШТЕЊА о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем 
сале и времену када више не може да се напушта сала, објављиваће дежурни у сали. 

 


