
ПOВРEДE ПРАВИЛА ИСПИТА ОД СТРАНЕ КAНДИДAТA 

 

 

Повреде правила испита су: 

- поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; 

- окретање, разговарање, односно комуницирање; 

- преписивање или допуштање преписивања; 

- ометање тока испита; 

- понављање повреда; 

- недозвољено напуштање просторије у којој се полаже испит; 

- предаја теста, односно испитног рада другог кандидата; 

- поседовање недозвољених материјала; 

- замена идентитета кандидата. 

 

Врстe мeрa 

 

У случају повреда правила испита, против кандидата се могу предузети следеће мере: 

- опомена: у случају поседовања, односно употребе недозвољеног прибора, 

окретања, разговарања, односно комуницирања, преписивања или допуштања 

преписивања и/или ометања тока испита; 

- удаљавање са (дела) испита: у случају понављања повреда, недозвољеног 

напуштања просторије у којој се полаже испит, предаје теста, односно испитног 

рада другог кандидата, поседовања недозвољених материјала и/или замене 

идентитета кандидата. 

У случају удаљавања са (дела) испита због понављања повреда, недозвољеног напуштања 

просторије у којој се полаже испит и/или предаје теста, односно испитног рада другог кандидата, 

испит се бодује са нула (0) бодова. 

У случају удаљавања са (дела) испита због поседовања недозвољених материјала и/или замене 

идентитета кандидата, сви положени испити бодују се са нула (0) бодова. 

 

Изрицање мeрa 

 

Врсту повреде на писменом делу испита изриче дежурни наставник на начин да је упише у 

Записник о полагању писменог испита. 

Врсту повреде на практичном делу испита изриче председник школске испитне комисије на 

начин да је упише у Записник о полагању уметничког наставног предмета, односно у Записник о 

полагању матурског практичног рада. 

У случају удаљавања са (дела) испита, дежурни наставник, односно председник школске 

испитне комисије тражи од кандидата да напусти просторију у којој се полаже испит на начин на 

који не омета спровођење испита. Дежурни наставник, односно председник школске испитне 

комисије одмах обавештава председника школске матурске комисије који утврђује чињенично стање. 

О удаљавању са (дела) испита и последично бодовањем испита са нула (0) бодова одлучује 

школска матурска комисија. 

Школска матурска комисија о мерама одлучује одмах, након чега у року од 24 часа од 

идентификовања повреде правила испита кандидату упућује одлуку. Против одлуке може се поднети 

жалба нaдлeжној окружној комисији у року од три дана након пријема одлуке. Окружна комисија 

одучује о жалби у року од 30 дана од пријема жалбе. 

Школска матурска комисија о свим мерама против кршитеља обавештава нaдлeжну окружну 

комисију. 
 


