
ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

 

Пријемни испит траје 2 сата и 30 минута ефективно за кандидате који конкуришу за 

други циклус студијских програма Грађевинарство, Геодезија и Архитектура и урбанизам. 

Кандидати испит полажу изобласти које се изучавају на првом циклусу студија. 

На пријемни испит кандидати су дужни понијети документ за идентификацију (лична 

карта или пасош), потврду о пријави овјерену приликом подношења документа, прибор за 

писање. и цртање и рачунање. Име, презиме, као и број потврде добијене у Студентској 

служби приликом пријављивања исписују на папиру који се налази у малој коверти и 

исписаног га враћају у малу коверту. 

Текст задатка кандидат добија од дежурног на испиту. 

По завршетку идентификације, личну карту или пасош обавезно склонити са стола, 

тако да на столу остане само прибор за писање и цртање, потврда о пријави и материјал 

добијен од дежурног. 

Прије почетка испита дежурни ће провјерити идентитет кандидата. 

Кандидат рјешава задатак на добијеном папиру и пишу плавом хемијском оловком. 

На тим листовима папира на којима рјешавају или исписују резултате никако не 

смију писати своје име и презиме. 

Од тренутка подјеле задатака није дозвољен никакав разговор измећу кандидата. 

Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе недозвољеним средствима 

биће удаљени са пријемног испита и дисквалификовани. 

Скреће се пажња кандидатима да је забрањен разговор са дежурнима, те да се 

позивање на усмено добијена упутства неће уважавати. 

Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног дизањем руке. 

Дежурни узима образац за одговоре од кандидата и потписује потврду о пријави и текст 

задатка. Након тога кандидат може изаћи из сале за полагање пријемног испита. 

Потврду о пријави треба сачувати, јер је она доказ да је кандидат предао задатак. 

После почетка испита није дозвољен одлазак у тоалет. 

Излазак из сале је могућ најраније један школски час после почетка испита, уз 

обавезну предају попуњеног обрасца за одговоре. Повратак у салу није могућ прије 

завршетка испита. 

По истеку предвиђеног рока за израду задатака, кандидат затвара добијен текст 

задатка, ставља га са стране стола и сачека дежурног да преузме задатак и потпише потврду 

о пријави. Након тога кандидат може изаћи из сале за полагање пријемног испита. 

 

 

Бања Лука, 19. 10. 2021. 

 Комисија за техничку припрему и  

 одржавање пријемног испита 

 


