
 

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221 
ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69 

Е пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КАНДИДАТЕ 
 
Тест из математике полаже се у просторијама Београдског сајма, Београд, Булевар војводе 
Мишића бр. 14.  
 
Тест из опште информисаности (за кандидате који га полажу) полаже се у просторијама 
Факултета организационих наука. 
 
Факултет организационих наука, Београд, Јове Илића 154 
   011/3950-896 
    http://www.fon.bg.ac.rs 
 
Да би приступили пријемном испиту кандидати морају код себе имати: 
-ЛИЧНУ КАРТУ или  ПАСОШ,  
-оверену ПОТВРДУ о пријави на конкурс за упис (добија се при предаји докумената за конкурс). 

Упутство о одржавању пријемног испита 
1. Испит је ПИСМЕНИ. 
2. Да би приступили пријемном испиту кандидати морају код себе имати: 

 ЛИЧНУ КАРТУ или  ПАСОШ,  
 оверену ПОТВРДУ о пријави на конкурс за упис. 

3. Тест из математике траје 3 сата, а тест из опште информисаности 45 минута. 
4. Кандидат од дежурног добија ТЕКСТ ЗАДАТАКА, свеску за израду задатака (само за математику) образац за 

одговоре, хемијску оловку (за тест из математике), фломастер и воду.  
5. Све личне ствари које је кандидат понео на пријемни (осим документа за идентификацију) , у обавези је да 

одложи у за то предвиђену кесу (добија се на пријемном) коју спушта на под поред стола. Уколико кандидат 
код себе има мобилни телефон он мора бити ИСКЉУЧЕН. 

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

7. Током трајања испита НИЈЕ ДОЗВОЉЕН одлазак у тоалет.   
8. На пријемном испиту је ЗАБРАЊЕНО коришћење било каквих додатних помагала (на пример, џепних 

рачунара, мобилних телефона и слично) преписивање и комуникација са другим кандидатима. Кандидати 
који се служе недозвољеним средствима биће удаљени са испита и биће ДИСКВАЛИФИКОВАНИ. За време 
пријемног испита није дозвољено пушење. У току пријемног испита није дозвољено држати на столу 
сендвиче, чоколаде и слично. 

9. Кандидат на ОБРАЗАЦ ЗА ОДГОВОРЕ, на делу који је за то предвиђен и јасно означен, уписује своје име, 
име родитеља и презиме. Налепницу са бројем пријаве одлепљује са потврде о пријави на конкурс и лепи 
на предвиђено место обрасца за одговоре . 

10. После поделе задатака кандидат на предвиђено место на обрасцу за одговоре уписује шифру задатка. 
Шифра задатка се налази на папиру са текстом задатка. Пре почетка испита дежурни ће проверити податке 
које је кандидат уписао на образац за одговоре. 

11. Кандидат се НЕ СМЕ потписивати, нити стављати било који  други знак на образац за  одговоре. Кандидат 
који на било  који начин ДОДАТНО ОЗНАЧИ образац за одговоре биће ДИСКВАЛИФИКОВАН.  

12. БРОЈ ЗАДАТАКА на тесту из математике је 20. Уколико кандидат ради само тест из математике, максималан 
број бодова које кандидат може да освоји је 60. Уколико кандидат поред теста из математике, ради и тест 
опште информисаности, укупан број бодова који кандидат може да освоји из математике је 36. Сви задаци 
доносе исти број бодова. БРОЈ ЗАДАТАКА на тесту опште информисаности је 30 и сваки задатак доноси 
исти број бодова, тако да укупан број бодова на тесту опште информисаности износи 24. 

13. Кандидат решава задатке из математике у свесци. На основу добијеног  решења  и понуђених одговора, 
кандидат правилно ПОПУЊАВА ЈЕДАН од понуђених одговора у обрасцу за одговоре под бројем који 
одговара броју тог задатка, према упутству које је објављено на Интернет адреси http://upis.fon.bg.ac.rs 

14. За сваки задатак понуђено је 6 одговора, од којих је само један тачан. Тачан одговор доноси број бодова  
предвиђен за тај задатак. Нетачан одговор доноси НЕГАТИВНЕ БОДОВЕ (-10% од предвиђеног броја бодова 
који задатак носи). Одговор "НЕ ЗНАМ" (на обрасцу за одговоре означен словом N) не доноси НИКАКВЕ 
БОДОВЕ.  

15. Сваки задатак има само један тачан одговор. ПРАВИЛНО 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 (-1 бод).  

16. Упозоравају се кандидати да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ 
ДОЗВОЉЕНО НИКАКВО БРИСАЊЕ НИ ИСПРАВЉАЊЕ ВЕЋ ПОПУЊЕНИХ ОДГОВОРА. 
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17. Дежурни у сали не смеју да дају кандидатима било какве информације о задацима.  
18. 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. 
Дежурни даје кандидату текст задатка и свеску само ако је испит завршен у целости у супротном их 
задржава. 

19. ИЗЛАЗАК ИЗ САЛЕ је могућ најраније један сат после почетка испита, на пријемном испиту из математике, уз 
обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре, текста задатака и свескe, односно 15 минута на пријемном 
испиту из опште информисаности. Повратак у салу није дозвољен.  

20. Потписану потврду о полагању ОБАВЕЗНО сачувати, јер је она једини ДОКАЗ ДА СТЕ ПРЕДАЛИ ЗАДАТАК!. 
21. ПОЛА САТА ПРЕ ЗАВРШЕТКА ИСПИТА није дозвољено напуштање сале на пријемном испиту из 

математике, односно 15 минута на пријемном испиту из опште информисаности. 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. 

22. 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. 

 
НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД ГОРЕ НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ КАНДИДАТА 
 

ВАЖНИ ДАТУМИ 

 
 Предаја докумената кандидата, 22, 23, 24. и 25. 06.2022.г. 
 Листа кандидата са бодовима из школе, 25.06.2022.г. 

 Распоред полагања пријемног испита, 26.06.2022.г. 
 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: Тест из математике, 28.06.2022.г. 
 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: Тест из опште информисаности, 29.06.2022.г. 

 Резултати теста из математике, 29.06.2022.г. 
 Резултати теста из опште информисаности, 29.06.2022.г. 

 Прелиминарна ранг листа кандидата, 30.06.2022.г. 

 Распоред уписа кандидата, 03.07.2022.г. 
 Коначна ранг листа, 03.07.2022.г. 
 Упис кандидата на основу Коначне ранг листе почиње 05.07.2022.г. 

 

УПУТСТВО ЗА ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ КАРТОНА ЗА ОДГОВОРЕ НА 
ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 
 


