
ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
за школску 2021/2022. годину



српски (матерњи) језик-   понедељак 27.06.

Математика уторак 28.06.

комбиновани тест среда 29.06.

сваки од тестова ради се од 900 
до 1100 часова

ЗАВРШНИ ИСПИТ - 
ТЕСТОВИ



ВАЖНИ ДАТУМИ

• 01. ЈУЛ– ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ 
ЗАВРШНОГ ИСПИТА

• 01. ЈУЛ – ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБИ 
ШКОЛСКОЈ КОМИСИЈИ 
9,00-16,00(електронским путем или 
непосредно у основној школи)

• 01. и 02. јул достављање одговора на 
приговоре(електронским путем или 
непосредно у основној школи

• 02.ЈУЛ-ЖАЛБЕ ОКРУЖНОЈ КОМИСИЈИ
   ОД 8,00-16,00 ЧАСОВА
• 27.ЈУН-КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА



• 02.ЈУЛ- Приговори другостепеној 
комисији -9-16 часова

• 02.07. Одговори другостепене комисије 
после 18 часова

• 05.07- Објављивање коначних 
резултата завршног испита

• 05.07. и 06.07.- попуњавање листа 
жеља електронским путем



...још важних датума

• 06.07. и 07.07. – Попуњавање и предаја 
листа жеља  у основној школи и унос у 
базу података (непосредно у основној 
школи)

• 09. ЈУЛ – Провера листе жеља  и 
уношење исправки, непосредно у школи

• 13. ЈУЛ- РЕЗУЛТАТИ УПИСА У ПРВОМ 
УПИСНОМ КРУГУ, СЛОБОДНА МЕСТА 
ЗА ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

• 7. ЈУЛ – ДРУГИ УПИСНИ КРУГ



Још мало ....

• 14.07. – ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА 
ЗА ДРУГИ УПИСНИ КРУГ

• 15.07.-ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНОГ 
РАСПОРЕДА У ДРУГОМ УПИСНОМ 
КРУГУ

• 16.07.  Објављивање слободних места 
после другог уписног круга



распоред дежурних 
наставника предлажу 
општински активи

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ
организација дежурства за време израде 
тестова као и претходне године



ШКОЛСКЕ КОМИСИЈЕ

председник комисије – директор школе
секретар комисије – секретар школе
чланови комисије – стручни сарадници, 
информатичари... (до непарног броја укупних 
чланова – три, пет, седам)



за упис у четворогодишњу школу потребно 
је минимум 50 бодова

(од могућих 100)

ученик који је уписао трогодишњи 
образовни профил мора завршити 
школовање у том трајању (не може 
променити образовни профил у 
четворогодишњем трајању)



Вредновање општег успеха

• Општи успех од шестог до осмог 
разреда исказује се бројем бодова

• Општи успех заокружен на две 
децимале множи се се сабере и множи 
бројем 4 у шестом, седмом и осмом 
разреду

• Максималан број бодова на основу 
општег успеха је 60!



Вредновање завршног испита

• На основу успеха на завршном испиту 
кандидат може да освоји највише 40 
бодова!

• Могуће је освојити следећи максималан 
број бодова на тестовима:

• -српски језик -13 бодова
• -математика – 13 бодова
• -комбиновани тест- 14 бодова



Избор средње школе је једна 
од најважнијих одлука 

• Одлука коју средњу школу уписати 
увелико ће одредити професионални 
пут ученика

• ВАЖНО: Добро се упознати са 
програмима које школе нуде, 
њиховим захтевима, условима за 
упис и све то ускладити са 
властитим жељама и очекивањима!



Разговор са родитељима

• Заједничким снагама направите попис 
школа и расправљајте о позитивним и 
негативним странама школа на списку

• Коначна одлука мора бити на ученику!
• То је први корак ка самосталности и 

подржите дете у томе!



Колико је дете спремно да учи

• Ретки су они који уживају у учењу.
• Али ралике постоје. Деца која имају 

више стрпљења да се посвете учењу 
треба да се оријентишу ка школама које 
омогућавају даље школовање

• Они који желе да се што пре запосле 
треба да се оријентишу ка занатима и 
трогодишњим школама



Разговарати са ученицима 
одабраних школа

• ЊИХОВА ИСКУСТВА МОГУ БИТИ 
ДРАГОЦЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ПРВЕ 
РУКЕ!



ИЗБЕГАВАТИ УТИЦАЈ 
ПРИЈАТЕЉА

• Избор школе не треба прилагођавати 
избору добрих пријатеља из основне 
школе!



УВИД У ТЕСТОВЕ

• Увид у тестове који су прегледани у дигиталној 
форми може се
остварити електронским путем на порталу Моја 
средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs/

• Логовање на порталу Моја средња школа може се 
извршити као ауторизовани корисник, преко 
налога са система есДневник или као 
неауторизовани корисник, користећи корисничко 
име и лозинку које се налазе на 
идентификационом обрасцу (омотници теста) - 
Примерак за ученика.

• Увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 
10.00 до 16.00 часова на дан објављивања привремених резултата 
(обавестити родитеље/дзз  кроз планирани канал комуникације). 

https://mojasrednjaskola.gov.rs/


• Логовање на порталу Моја средња школа 
може се извршити као ауторизовани 
корисник, преко налога са система 
есДневник или као неауторизовани 
корисник, користећи корисничко име и 
лозинку које се налазе на 
идентификационом обрасцу (омотници 
теста) - Примерак за ученика.

• Увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у 
школи од 10.00 до 16.00 часова на дан објављивања 
привремених резултата (обавестити родитеље/дзз  кроз 
планирани канал комуникације). 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ И 
СРЕЋНО!




