
Резултати теста из ПЕДАГОШКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 
Школске 2019/20. године 

 
Број 

индекса Име и презиме    Јануар  
23.1.20     

КОЛОКВИЈУМИ 
          

ЈАНУАР 
1079/14 Стојановић Ивана    37     
2381/17 Мијаиловић Мирјана    22     
2395/17 Манић Драгана    22     

АПРИЛ 
          

ЈУН 
          

СЕПТЕМБАР 
          

ОКТОБАР 
          

 
НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест (писмени испит) потребно је остварити најмање 20 
бод. Максималан број бодова које је било могуће освојити на инт. тесту је 40. 
 
 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs. 
 
 

У Суботици,  
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
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Резултати теста из ПСИХОЛОГИЈЕ ЕМОЦИЈА 
Школске 2019/20. године 

 
 

Број 
индекса Име и презиме   Јануар 

21.1.20 
    

ЈАНУАР 
2317/16 Маријанушић 

Милена   33 мз     

2318/16 Мијатовић Јована   19 мз     
АПРИЛ 

         
ЈУН 

         
СЕПТЕМБАР 

         
ОКТОБАР 

         

 
НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест – писмени испит потребно је остварити најмање 20 
бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на испиту је 40.  
 
 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs. 
 
 

У Суботици,  
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
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Резултати теста из ПИСИХОЛОГИЈЕ ИСХРАНЕ 
Школске 2019/20. године 

 
 

Број 
индекса Име и презиме   јануар 

20.1.19.     

ЈАНУАР 
Нд 68/17 Барат Кристина   16     

АПРИЛ 
         

ЈУН 
         

СЕПТЕМБАР 
         

ОКТОБАР 
         

 
НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест (писмени испит) потребно је остварити најмање 20 
бодова. Максималан број бодова које је било могуће освојити на инт. тесту је 40. 
 
 
- 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs. 
 
 

У Суботици,  
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
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Резултати теста из ОПШТЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 
Школске 2019/20. године 

 

 
 

НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест – писмени испит потребно је остварити најмање 20 
бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на испиту је 40.  
 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs. 
 
 

У Суботици,  
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
  

Број 
индекса Име и презиме   јануар 

20.1.20. 
    

         
ЈАНУАР 

? Ребић Дражен   4     
2421/19 Узелац Бојан   0     
2423/19 Диздар Бојана   28     
2426/19 Симичић Марина   24     
2436/19 Андрашић Ирис   27     
2437/19 Карталија Анђела   21     
2441/19 Радовановић Јованка   22     
360/17 Ђуричић Драгана   18     
438/19 Лалатовић Алесандра   9     
446/19 Цурновић Давид   11     
465/19 Драгашевић Вељко   9     
         
2300/16 Трбовић Бојана   30 мз     
386/17 Вилов Лука   36 мз     

АПРИЛ 
         

ЈУН 
         

СЕПТЕМБАР 
         

ОКТОБАР 
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Резултати теста из ПСИХОЛОШКЕ ПРИПРЕМЕ 
Школске 2019/20. године 

 
 

Број 
индекса Име и презиме   Јануар  

23.1.20. 
    

         
ЈАНУАР 

321/16 Аћимовић Филип   34     
418/18 Декан Адриана   31     
310/15 Радуловић Стојан 

 
 МЗ 24 – 

није 
полож. 

    

 
         

 
         

 
         

 
         

 
НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест (писмени испит) потребно је остварити најмање 20 
бодова. Максималан број бодова које је било могуће освојити на инт. тесту је 40. 
 
 
 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs 
 
 

У Суботици, 
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
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Резултати теста из предмета  
РАД СА ДЕЦОМ НА БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 

Школске 2019/20. године 
 
 

Број 
индекса Име и презиме   Јануар  

23.1.20     

КОКОЛКВИЈУМ 
         

ЈАНУАР 
2295/16 Зечевић Барбара   34     
2299/16 Мачковић Невена   25     
2320/16 Војнић Мијатов 

Вероника 
  14     

2347/16 Ромода Дорис   38 мз     
 

         
 

         
 

         
 

         

 
НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест (писмени испит) потребно је остварити најмање 20 
бодова. Максималан број бодова које је било могуће освојити на инт. тесту је 40. 
 
 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs. 
 
 

У Суботици,  
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
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Резултати теста из МЕНТАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ 
Школске 2019/20. године 

 
 

Број 
индекса Име и презиме јануар 

20.1.20 
      

ЈАНУАР 
2295/16 Зечевић 

Барбара 28       

2300/16 Трбовић Бојана 22       
2302/16 Кнежевић 

Тамара 25       

2373/17 Марунић 
Милица 14       

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         

 
НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест (писмени испит) потребно је остварити најмање 20 
бодова. Максималан број бодова које је било могуће освојити на инт. тесту је 40. 
 
 
 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs. 
 
 

У Суботици,  
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
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Резултати теста из РАЗВОЈНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 
Школске 2019/20. године 

 
 

Број 
индекса Име и презиме 

 Јануар 
21.1.2

0. 
 

     

ЈАНУАР 
2302/16 Кнежевић Тамара  29 мз       

 
          

 
          

 
          

 
          

 
          

 
НАПОМЕНЕ:  
- Да би се положио колоквијум потребно је остварити најмање 10 бодова.  
Максималан број бодова које је било могуће освојити на колоквијуму је 20.  
- Да би се положио интегрални тест (писмени испит) потребно је остварити најмање 20 
бодова. Максималан број бодова које је било могуће освојити на инт. тесту је 40. 
 
 
 
- За све информације можете се обратити асистенту на мејл адресу jelenablanusa@vsovsu.rs. 
 
 

У Суботици,  
Предметни наставник др Јасмина Кнежевић,  

Асистент Јелена Блануша. 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ – тест 

Школска 2019/20. година 

 

Неуропсихологија развојног доба (макс. 40) 

21. јан. 20 

Теодора Павлуковић  – 32 бода 70 (7) 

 

Дефектолошка дијагностика (макс. 40) 

23. јан. 20 

Теодора Павлуковић  – 27 бодова 60 (6) 
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