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Основи електротехнике 1 и 2, Практикум из Основа електротехнике 1 и 2, 
Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 

Упутство за дежурне на испиту и колоквијуму 
Осим општих упутстава за дежурање на испиту и колоквијуму која дају надлежни 

факултетски и универзитетски органи, молимо вас да се придржавате и следећих упутстава: 

• На почетку испита, односно колоквијума, a пре поделе формулара са задацима, 
прозвати студенте и према списку им доделити места за седење у сали. Приликом 
прозивања, студенти треба да покажу индекс ЕТФ-а. 

• Мобилне телефоне, бежичне уређаје и сличне направе кандидати треба да 
искључе и да одложе на празну клупу или катедру. 

• Трајање испита, односно колоквијума, наведено је у заглављу формулара са 
питањима и задацима. У том заглављу је наведен и интервал времена у коме, од 
почетка испита, односно колоквијума, студентима није дозвољено напуштање сале. 

• Испит, односно колоквијум, ради се искључиво хемијском оловком. 

• Осим формулара са задацима, студенти треба да користе једну (и само једну) 
вежбанку, осим на колоквијуму и испиту из предмета Лабораторијске вежбе из 
Основа електротехнике, на коме се вежбанке не користе. 

• Никакви допунски папири, литература, таблице и слично нису дозвољени. 

• Замена формулара са задацима није дозвољена. 

• Није дозвољена употреба калкулатора. 

• Проверити идентитет кандидата на основу индекса и личне карте.  

• Направити распоред седења на приложеном празном папиру. 

• Проверити да ли је сваки кандидат написао своје податке на вежбанци и формулару са 
задацима. Парафирати формуларе са задацима и вежбанке. 

• Кандидате који нису на списку за одговарајућу салу, одмах пријавити предметном 
наставнику. Испит полажу само кандидати чија су имена на списку. 

• За сваког кандидата на списку заокружити П, Н или У.  

• Пребројати студенте. 

• Током испита не радити друге послове, већ пазити на регуларност испита. 

• Подела дежурства није дозвољена без сагласности предметног наставника. 

• За свако коришћење недозвољених средстава кандидат мора бити удаљен са испита. 

• Кандидатима није дозвољено да током испита напусте салу и у њу се врате. 

• Уколико се неки кандидат удаљи са испита пре истека интервала времена у коме није 
дозвољено напуштање сале, треба му узети формулар са задацима и недозвољена 
средства која је користио, и оставити га да седи у сали до истека тог интервала. 

• Формулар са задацима и вежбанка предају се заједно (вежбанку ставити у 
формулар). 

• Молимо дежурне да по завршетку испита сортирају задатке по редоследу као на 
списку. 

• На дежурство треба доћи бар 5 минута пре заказаног почетка испита, односно 
колоквијума. 

• Контакт телефони: 3370-101, 3218-386. 

Са групе ОЕТ предмета 


