Дел. бр. 232
Датум 29. 06. 2017. године

Директору Високе хотелијерске школе
Извештај Комисије за упис од 29.06.2017. године о изменама у унетим подацима
пре објављивања Јединствене ранг листе.
По завршетку испита и након објављивања резултата испита кандидати су имали
могућност да 29.06. 2017. од 09:00 до 13:00 пријаве евентуалне пропусте који су могли
да настану приликом аутоматског препознавања унетих вредности са листића за
одговоре.
Све примедбе кандидата су евидентиране у писменом облику са потписом кандидата и
образложењем.
1. Анализом резултата испита и провером списка присутних открили смо да неколико
кандидата, који су евидентирани као присутни, на испиту има 0 поена. Ове грешке
појавиле су се због тога што су кандидати погрешно унели број пријаве. Комисија је
пронашла листиће са одговорима кандидата и накнадно обрадила податке. Ови
кандидати и сами су уочили пропуст и обратили се Комисији за упис. Укупно, по
овом основу, јавило се 3 кандидата:
(316) Петковић Марија (Социологија)
(043) Дебељевић Милан (Куварство)
(007) Јовичилић Лука (Куварство)
2. Кандидат Илић Софија (348) јавила је имејлом да има погрешно унет просек за 3.
разред.
Грешка је исправљена. Кандидат има просек 3,5 а не 4,5.
3. Укупно 10 кандидата (број пријаве 136, 160,142, 203, 061, 035, 289, 120, 117, 196)
обратило се Комисији са приговором на тачност унетих података на тестовима, У
присуству кандидата Комисија је проверила одговоре на листићу и у компјутеру и
утврдила је да су сви подаци исправно унети. Приговор је одбијен.
4. Кандидат Опра Маја (број пријаве 198) пријавила је грешку у понуђеним
одговорима на питање број 11 из теста за предмет Географија: кандидаткиња тврди
да су тачни одговори под А и под Б. Комисија се обратила наставнику из стручног
предмета, овај пропуст је признат и одлучено је да се призна као тачан одговор и под
А и под Б. Исправка је унета у базу података код укупно 18 кандидата чији је
одговор био под А.
5. Кандидат Манасијевић Дмитрије (број пријаве 014) сматра да на тесту из предмета
Куварство освојио више поена. Увидом у листић за одговоре кандидата, утврђено је
да кандидат има 12 поена, а не регистрованих 7, те је грешка исправљена. Комисија
је утврдила разлог за грешку: други кандидат је погрешно унео број пријаве, те је тај
број пријаве ушао на име овог кандидата.

У Београду, 29. јуна 2017.
Комисија за упис
Председник Комисије
Наталија Павлова

