
УПУТСТВА И ПРАВИЛА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ 

ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ У УСЛОВИМА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19 

 

1. Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита дођу 30 минута 

пре термина који је наведен у распореду, испред Факултета за физичку хемију 

(Студентски трг 12-16, улаз Ц). Кандидати ће затим бити спроведени до просторије у којој 

се одржава пријемни испит.

2. Кандидати су у обавези да носе заштитне маске у току боравка на Факултету. 

3. Кандидати који не дођу на пријемни испит у предвиђено време наведено у распореду ће

се сматрати да су одустали од пријемног испита.

4. Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита понесу

 личну карту (или пасош),

 потврду о пријави на конкурс са бројем пријаве (папирну или електронску),

 хемијску оловку,

 само на пријемне испите из хемије и физичке хемије је потребно понети калкулатор.

5. Строго је забрањено коришћење мобилних телефона, таблета и рачунара у просторији за

полагање пријемног испита.

6. У просторији за полагање пријемног испита, кандидати ће добити картон за одговоре,

радну свеску и тест.

7. На почетку пријемног испита потребно је да кандидат читко препише шифру задатка са 

свог теста у картон за одговоре. Задаци без исправно унете шифре неће бити бодовани.

8. Картони за одговоре се попуњавају хемијском оловком. У картону за одговоре се ништа не

сме прецртавати и исправљати. Саветујемо да кандидати попуне картоне за одговоре на

крају рада.

9. За време трајања пријемног испита строго је забрањено:

 преписивање било које врсте

 разговор између кандидата

 поступци који угрожавају регуларност испита и доводе у предност одређене кандидате

10. Након изласка, поновни улазак просторију у којој се од одржава пријемни испит није

дозвољен.



11. Због непоштовања свега наведеног, кандидат ће без упозорења бити удаљен са 

пријемног испита. 

12. Бодовање теста врши Комисија за упис и пријем студената на основне академске студије 

Факултета за физичку хемију. Бодују се САМО одговори у картонима за одговоре. Радна 

свеска се не прегледа и решења из радне свеске се не бодују. У случају да у радној свесци 

кандидат напише тачно решење, а у картону за одговоре заокружи погрешан одговор, 

приликом бодовања се неће узимати у обзир решење из радне свеске.  

 

3.9.2020.

Продекан за наставу

Ана Поповић Бијелић

 

Напомена: На основу препоруке Института за јавно здравље др Милан Јовановић Батут за превенцију 

болести КOВИД-19 на факултетима и у студентским домовима у оквиру поступног ублажавања мера везаних 

за спречавање ширења болести КОВИД-19 по окончању ванредног стања на Факултету за физичку хемију 

Универзитета у Београду од 15.05.2020. године спроводи се Процедура која дефинише начин рада запослених 

и студената у пословном простору Факултета у згради на Студентском тргу 12-16 у условима епидемије 

КОВИД-19  

http://www.ffh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/05/PROCEDURA-za-rad-FFH-u-uslovima-epidemije-COVID-19-14-05-

2020.pdf 
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