
 1 

ПИСМЕНИ САСТАВ НА ЗАДАТУ ТЕМУ 
 
Циљ овог дела пријемног испита је провера способности писменог изражавања 
на задату тему. Теме могу бити различите – о младима, о полицији, о неком 
догађају о Вама лично... 
 
 
Могућа тема: Моја биографија 
 
Пишете састав пуним реченицама, у првом лицу.  
На пример: Зовем се Марко Марковић. Рођен сам 1. 12. 1989. године у Новом 
Саду. Живим у четворочланој породици. Завршио сам Основну школу „Коста 
Трифковић“, са одличним успехом.  
 
Наводимо шта би требало да садржи биографија. 
 

1. У првом делу написати основне биографске податке о себи:  

 име и презиме; 

 датум и место рођења; 

 где и с ким живите, основне податке о родитељима; 

 завршена основна и средња школа, постигнут успех, учешће у 
ваннаставним активностима; 

 образовање и стручно усавршавање после завршене средње школе; 

 посебне вештине којима владате (познавање страних језика, рад на 
рачунару, возачки испит...) 

 досадашње радно искуство, ако га је било; 

 војни рок; 

 активности у слободно време (хоби, спорт, фолклор, читање, друге 
активности које вреди поменути, изласци, дружење). 

 
2. У другом делу можете навести мотиве или разлоге због којих сте 

одлучили да се пријавите на конкурс. Шта је то што Вас привлачи овом 
занимању?  
Напишите и нешто о томе шта цените код људи и које вредности бисте 
издвојили. 

 
Подаци који су наведени су само подсетник. 
 
 
Могућа тема: Извештај о (...) 
 

Извештај је проширена вест која садржи већи број детаља (информација) о 
једном догађају.  
 

Извештај увек даје одговоре на пет битних питања: 
 

1. Када? 
2. Шта? 
3. Где? 
4. Ко? 

5. Како или зашто? 
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Извештај треба да садржи одговоре на свако од пет битних питања, с тим 
што на једно питање које одаберете треба одговорити детаљније, а на остала 
укратко (у по једној или две реченице за свако). 
 
Састав треба поделити на неколико пасуса (нпр. увод, разрада и закључак). 
 
Док пишете извештај, имајте у виду коме ћете га поднети, што ће бити речено 
на почетку овог дела испита.   
 
Извештају, као и сваком другом писаном саставу, треба да претходи концепт 
по којем ће се писати.  
 
Нема битне разлике између извештаја као облика новинарског изражавања и 
извештаја (писмених или усмених) који се подносе у различитим приликама:  

 после завршеног састанка, разговора и договора,  

 након завршене екскурзије,  

 после различитих истраживања,  

 после спортских утакмица и других сличних ситуација. 
 
  
 

 
 
 

 
 


