
УПУТСТВО ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
( квалификациони и класификациони ) 

 
КОНКУРНИ ЛИСТ се добија приликом пријаве на Конкурс 
конкурсни рок_____ 
конкурсни број____при упису 
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ____________________________ ЈМБГ _____________________ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ________________ 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОДРЖАЋЕ СЕ  29.06.2016.  ГОДИНЕ СА ПОЧЕТКОМ У 10 
часова 
НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОНЕТИ: 
- личну карту 
- образац  на коме се ради пријемни испит (купује се у факултетској књижари) 
- прибор за писање 
- калкулатор, непрограмибилан,  није неопходан 
 
ОПШТА УПУТСТВА 

 
1. Испит се ради 120 минута; по добијању Теста сала се не може напустити 60 

минута. 
2. Испит почиње у 10 часова. Неопходно је доћи у 09.15. Прозивање и 

распоређивање кандидата почињe у 09.30. 
3. У холу Факултета ће бити истакнути Спискови кандидата, са распоредом 

просторија за полагање. 
4. Забрањено је коришћење телефона у било коју сврху, разговор, гледање туђих 

радова, додавање предмета, и слично. 
 
СПЕЦИФИЧНА УПУТСТВА 
 
5. Таблице са математичким формулама ће бити добијене заједно са задацима. 
6. Максималан број поена на испиту је 60, сви задаци носе исти број поена. 

Делимично урађени задаци се такође бодују. 
7. Текст задатака пажљиво прочитати, више пута ако је потребно. Задатак који вам 

изгледа тежак прескочите и касније се вратите на њега. 
8. Поступак решавања задатака треба да садржи све важније кораке, без 

прескакања и без сувишних детаља. Резултат без поступка се не признаје. 
9. Задатке решавати хемијском оловком. Уколико користите графитну оловку, 

одговор морате написати/појачати хемијском, и можда неке делове поступка. 
10. Додатни папир за рад се може добити од дежурног. Ти листови се морају 

предати. 
11. Ако мислите да неки задатак нисте добро решили, прецртајте га и поново 

урадите. Ако сте задатак урадили два пута, морате изабрати један поступак, а 
други прецртати иначе се неће вредновати. Прецртани и нејасно написани 
делови поступка или одговора, неће се вредновати. 
 

Желимо Вам успешан рад ! 
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