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Дана: 28. мaj 2020. год. 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 Поштоване колеге, 

 Сутра у 10 часова у школу треба да дођу одељенске старешине осмог разреда ради 

договора и добијања потребних инструкција о начину организације пробног завршног испита. 

 Дежурни наставници у току пробног завршног испита у уторак, 2. јуна биће:  

Учионица број 1 – Жунић Љубица; 

Учионица број 2 – Подгорица Снежана; 

Учионица број 3 – Ковачић Зоран; 

Учионица број 4 – Рипић Смиљана; 

Учионица број 5 – Бараксадић Милан; 

Учионица број 6 – Стефановић Урош; 

Учионица број 7 – Мишковић Ранкица; 

Дежурни у ходнику за учионице број 1,2 и 3. – Фаркаш Љиљана; 

Дежурни у ходнику за учионице број 4 и 5 – Бандо Мирослава; 

Дежурни у ходнику за учионице број 6 и 7 и главни дежурни – Роман Сања. 

Супервизор – Бикар Мирјана. 

 Одељенске старешине осмог разреда, дежурни наставници, супервизор и ученици у 

обавези су да у уторак, 2. јуна буду у матичној школи најкасније у 7,15 часова. 

 Из Министарства смо добили захтев, који преносим одељенским старешинама осмог 

разреда: 

- проверите да ли су се сви ученици, који желе да упишу школе за које се полаже пријемни 

испит пријавили одговарајућој средњој школи за полагање пријемног испита; 

- проверите да ли је обављено признавање страних школских исправа, уколико су ученици 

неки разред завршили у иностранству или страној школи у Републици Србији (упознати се 

са напоменом на обрасцу за пријаву нострификованих сведочанстава); 



- уколико ученици не поседују доказ о образовању, које је завршено у иностранству, за те 

ученике морамо организовати претходну проверу знања, како би могли да заврше 

основно образовање и васпитање; 

 Поред свакодневног великог обима посла, почели су ових дана на телефон школе да се 

јављају и родитељи, незадовољни што су ускраћени за информацију о могућности набавке 

уџбеника без одласка у књижару. Чули су од родитеља других школа за ову опцију и уколико 

наставе даље са позивима ја ћу их упутити на Вас, јер сте Ви пропустили да их обавестите, иако 

сам Вам проследио контакте агенције за набавку уџбеника без посредовања, у обавештењу од пре 

две недеље. 

 Од септембра ученике првог разреда основне школе очекује нови наставни предмет под 

називом Дигитални свет, који ће им пружити основна знања из те области. Нови предмет ће 

заменити Пројектну наставу тако да се фонд часова неће мењати. Пројектна настава укида се као 

наставни предмет, али пројектна настава као метода рада и даље остаје заступљена. Ученицима 

првог циклуса основног образовања Дигитални свет ће предавати наставници разредне наставе. 

Наставници, који су у образовном систему располажу одређеним компетенцијама, које су по 

програму наставе и учења неопходне за реализацију нових садржаја. За просветне раднике биће 

организоване и обуке за нови предмет и за реализацију обуке на располагању ће им бити 

доступни пропратни материјали у писаном и дигиталном облику. 

 У Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 

2020/2021. годину објављен је преглед свих образовних профила, по подручјима рада и трајању 

образовања, као и број места у средњим стручним школама  и гимназијама чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Такође, у Конкурсу је 

објављен и календар уписних активности.    

Ученици осмог разреда полажу завршни испит у матичној основној школи, решавањем три 

теста  –  из српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест. Полагање теста из 

српског/матерњег језика биће одржано 17. јуна од 9 до 11 часова, теста из математике 18. јуна од 

9 до 11 часова и решавање комбинованог теста 19. јуна од 9 до 11 часова. 

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно 

највише по 13 бодова на тесту из српског/матерњег језика и математике и 14 бодова на 

комбинованом тесту. 

Привремене резултате завршног испита основне школе објавиће 23. јуна до 8 часова. 

Уколико имају жалбе на резултате завршног испита ученици могу поднети у основним школама 

23. јуна од 8 до 15 часова. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у 

окружним комисијама је 24. јуна од 8 до 16 часова, а објављивање коначних резултата завршног 

испита је 28. јуна дo 8 часова. 

Ученици листе жеља подносе у матичним основним школама 29. и 30. јуна од 8 до 15 

часова. Листе жеља биће објављене  4. јула, када ученици могу да провере тачност листе жеља, а 

Објављивање званичне листе жеља  биће 5. јула до 12 часова. 

Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима, 

односно по смеровима гимназија, објављује матична основна школа 7. јула до 24.00 часа. 



Кандидати, који су распоређени за упис у средњу школу обављају упис у средњу школу у коју су 

распоређени 08. и 09. јула од 8.00 до 15.00 часова. 

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 

2020/2021. годину може се погледати на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-25-05-20-1.pdf 

 

Ученици, осмог разреда полажу пробни завршни испит  у школи 2. јуна. У понедељак, 1. 

јуна  ученици добијају тестове из српског/матерњег језика и комбиновани тест у школи и решавају 

их код куће, а 2. јуна доносе те тестове у школу, док  у школи решавају тест из математике. На 

пробном завршном испиту, ученици и наставници, практично пролазе кроз утврђене процедуре у 

полагању завршног испита, с обзиром на то да је пробни завршни верна симулација завршног 

испита (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног 

испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, 

супервизора и друго). 

Ученици осмог разреда од 27. априла 2020. године, имају могућност да преко сајта 

www.mojaucionica.gov.rs, преко којег су и реализовали тест за самопроцену знања, могу преузети 

тестове и решења са претходних завршних испита, којe су решавале генерације малих матураната 

у периоду од 2011. до 2019. године. 

Од 25. маја 2020. године, ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за 

упис у специјализоване средње школе са посебним способностима за математику, физику, 

рачунарство и информатику, биологију и хемију, ученике са посебним способностима за 

филолошке науке, ученике који део наставе остварују на страном језику, могу преузети тестове и 

решења са прошлогодишњег пријемног испита.  

У периоду од 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, у периоду 13.15-16 часова, биће 

емитована припремна настава на даљину за ученике осмог разреда. Све наведено представља 

додатни вид подршке за припрему завршног и пријемног испита за осмаке, који се припремају за 

малу матуру и упис у средњу школу. 

 

Срдачно, 

 

Директор: Ђорђе Цвијановић 
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