
ДОБРОДОШЛИ НА ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У 

НИШУ 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

КАНДИДАТИМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

Молимо Вас да се за време полагања пријемног испита придржавате следећих упутстава: 

На истакнутим списковима пријављених кандидата за полагање пријемног испита 

дат је, поред осталог, редни број пријаве и број сале у којој полажете пријемни 

испит. Испит полажете искључиво у сали која је за Вас одређена. Запамтите 

редни број пријаве. Сале које имају прву цифру 1. налазе се на првом спрату, 

цифру 2. на другом итд. 

За израду задатка, од дежурног асистента на испиту добићете потребан материјал 

са задацима, за које је причвршћена коверта. Из коверте извадите цедуљу и на 

њој штампаним словима упишите: презиме, име једног од родитеља (са 

пријаве), име и редни број пријаве. Уколико сте заборавили редни број пријаве, 

сачекајте долазак Комисије која ће Вам помоћи. На добијеном материјалу и 

коверти није дозвољено написати име, нити било какву другу ознаку. Уколико се 

ово деси, кандидат ће бити дисквалификован. Приликом полагања није 

дозвољено да кандидати имају код себе било какве књиге, свеске, белешке или 

мобилне телефоне. За време испита није дозвољено напуштање сале. Сала се 

може напустити након предаје задатка. Приликом предаје задатка коверта мора 

бити причвршћена за задатак. Кашњење на испит није дозвољено. На испит 

обавезно понесите личну карту или пасош. Кандидатима без личне исправе неће 

бити дозвољено полагање пријемног испита. 

На пријемном испиту из Математике није дозвољено да кандидати користе 

дигитроне. Задаци, помоћно рачунање задатака на овереним листовима, као и 

заокруживање тачних резултата на листу за одговоре, могу се писати искључиво 

плавом хемијском оловком. Комисија бодује само заокружене одговоре на 

тестовима а не и помоћне листове. Од понуђених одговора на тестовима из 

Математике кандидати заокружују само 1 одговор, без исправљања – 

прецртавања, дописивања и сл. 

За полагање пријемног испита из Теста опште културе кандидати добијају свеску 

са тест питањима, лист за одговоре и коверту са цедуљом за упис података. Од 

понуђених одговора на тестовима кандидати заокружују само 1 одговор, без 

исправљања – прецртавања, дописивања и сл. 

ЖЕЛИМО ВАМ УСПЕХ НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ. 

Комисија за спровођење пријемног испита 


