
Прилог 2 

 

УПУТСТВО ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ И 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

Одељењски старешини има обавезу да: 

 

- Благовремено, уз свакодневну комуникацију, упозна ученике свога одељења и њихове 

родитеље, односно друге законске заступнике са начином спровођења пробног завршног 

испита, односно завршног испита; 

- да упозна ученике са њиховим правима и обавезама и омогући одговоре на питања значајним 

за реализацију пробног завршног испита, односно завршног испита; 

- благовремено унесе оцене осмог разреда у матичну књигу; 

- провери личне податке и оцене из шестог, седмог и осмог разреда када листе са овим подацима 

буду враћене школама из централне базе. 

- благовремено достави евентуалне исправке школској комисији. 

- обавести ученике да је за одређене образовне профиле потребно одговарајуће лекарско 

уверење. 

- провери да ли су окружној комисији пријављени близанци, ученици са здравственим 

проблемима, ученици који су завршили основно образовање и васпитање или последња два 

разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији 

завршио страну школу или последња два разреда основног образовања и васпитања у страној 

школи и ученици који наставу похађају по ИОП-у у складу са Смерницама за планирање, 

организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима 

је потребна додатна образовна подршка (Прилог 11); 

- се детаљно упознају са Стручним упутством, а нарочито у делу Идентификациони образац и 

идентификациона налепница 

 

 

Пробни завршни испит – активности:  

 

- у петак 29.05.2020. године одељењски старешина преузима од директора идентификационе 

налепнице са припадајућим шифрама за ученике свог одељења;  

- након преузимања идентификационих налепница, налепнице одлаже у коверте, за сваког 

ученика у посебан коверат, на који уписује име и презиме ученика (достављене шифре за 

ученике одговарају шифрама са техничког сајта – јединствени идентификациони број ученика); 

- у понедељак, 01.06.2020. године организује састанак одељењског старешине са ученицима 

одељења (на који ученици доносе ђачку књижицу), по групама по азбучном реду, тако да је у 

свакој групи буде највише девет ученика. Време предвиђено за сваку групу је до 30 минута са 

паузом од 15 минута између група да би се смањили контакти између већег броја ученика; 

- обавља проверу ђачке књижице (да ли су фотографије залепљене у књижицу и оверене печатом 

школе);  

- дели одговарајуће идентификационе налепнице са припадајућим шифрама – 

идентификационим бројем ученика: образац са налепницама састоји се из два дела (Примерак 

за ученика и Примерак за школу). Делови су одвојени перфорацијом и на оба дела осим 

рубрика са подацима о ученику и школи налази се по пет налепница са идентификационим 

бројем ученика и одговарајућим QR кодом;   

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Идентификационе налепнице користе се и на пробном завршном испиту 

и на завршном испиту. Због тога је важно да се након пробног завршног испита лист са 

налепнициама за сваког ученика сачува до завршног испита, јер неће бити додатног штампања 



налепница. Практично, то значи да ће се за пробни завршни испит употребити четири 

налепнице (једна за ђачку књижицу и три за пробне тестове), а шест налепница остају за главни 

завршни испит (три за употребу и три за резерву).  

 

- одељењски старешина објашњава сврху налепница и начин лепљења/чувања; 

- одељењски старешина даје ученицима читав документ који им припада;  

- једну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је 

фотографија;  

- следи подела тестова за пробни завршни испит: предмет српски/матерњи језик и комбиновани 

тест; 

- тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац – омотница теста: 

Примерак за ученика и Примерак за школу; на оба дела ученик уписује потребне податке;  

- на примерак теста за сваки предмет (српски/матерњи језик и комбиновани тест) у предвиђени 

простор за шифру на идентификационом обрасцу (омотници), ученик лепи налепницу из дела 

документа Примерак за школу; 

- преостале налепнице са дела за ученике (на делу који припада ученику остало је четири), 

ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини; 

- књижице остају код одељењског старешине; 

- одељењски старешина, приликом прозивања ученика 02.06.2020. године даје ученику књижицу 

и идентификационе налепнице - Примерак за ученика; 

- идентификационе налепнице - Примерак за школу, одељењски старешина одлаже у 

припадајућу коверту ученика, на којој је написано име и презиме ученика; 

- НАПОМЕНА: Када се заврши лепљење налепница у делу Примерак за ученика преостало је 

четири налепнице (једна за пробни завршни испит – лепи се на тест из математике непосредно 

пред почетак решавања теста и по једна за завршни испит – лепи се на сваки од тестова које 

ученици полажу на завршном испиту, непосредно пред решавање тих тестова). На делу 

Примерак за школу, остаје три налепнице, које су резерва, у случају да је потребно заменити 

тест или уколико се деси да ученик изгуби своје примерке налепница. 

- ђачке књижице и документ са идентификационим налепницама остају код одељењског 

старешине, који ће касније раздвојити Примерак за ученика и примерак за школу. Примерак за 

ученика поделиће ученицима у дану полагања пробног завршног испита, истовремено са 

ђачким књижицама, а примерак за школу задржаће код себе у одговарајућим ковертама које су 

припремљене у складу са претходно датим упутством; 

- ученик примерак теста, за сваки предмет (српски/матерњи језик и комбиновани тест) носи кући 

где самостално решава задатке и доноси 02.06.2020. године приликом доласка на полагање 

пробног завршног испита из математике; 

- приликом доласка на полагање пробног завршног испита из математике ученици доносе тест  

из предмета српски/матерњи језик и комбиновани тест; 

- ученици полажу у 8 часова, односно у 11 часова (у зависности од величине школе и броја 

одељења осмог разреда); 

- у складу са тим ученици долазе у школу у  7.15 часова, односно у 10.15 часова; 

- приликом прозивања ученика 02.06.2020. године, пре уласка у зграду школе,  пред пробни 

завршни испит из математике, потребно је груписати одељења на тај начин тако да се не 

угрожава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних 

органа и институција, у школском простору; 

- одељењски старешина презима тестове из српског/матерњег језика и комбинованог теста пре 

почетка пробног завршног испита из математике, односно када су ученици ушли у учионицу; 

- одељењски старешина узима део омотнице који припада школи и тест, а део који припада 

ученику, предаје ученику након завршеног пробног завршног испита; 



- благовремено, и више пута, подсете ученике да на испит понесу своје ђачке књижице, 

идентификационе налепнице и потребан прибор (за српски, односно матерњи језик и 

комбиновани тест – графитну и плаву хемијску оловку (оловке обезбеђује и школа, не оловку 

пиши-бриши и гумицу; за математику – графитну и плаву хемијску оловку (оловке обезбеђује и 

школа, не оловку пиши-бриши), гумицу, лењир, троугао и шестар); 

 

 

Завршни испит – активности:  

 

- завршни испит полаже се 17,18 и 19.06.2020. године са почетком у 9 часова; 

- у дане полагања завршног испита потребно је да ученици буду у школском дворишту у 8.15 

часова, на месту које је одређено за њихово одељење; 

- одељењски старешина окупља ученике, проверава да  ли су понели ђачке књижице, своју 

идентификациону налепницу – Примерак за ученике и сав потребан прибор; 

- одељењски старешина не улази у просторије (учионице) за време тестирања; 

- одељењски старешина обавештава ученике и родитеље, односно друге законске заступнике 

ученика о начину обраде и приказивања резултата на завршном испиту, тако што их 

обавештавају о следећем: 

- на основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном 

образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је 

утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 

бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из 

математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.  

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 

20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у 

два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на 

тесту. 

Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се 

резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи 

коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7. 

Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и     

резултата постигнутих на завршном испиту: 

 

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ 

 

VI – општи успех на крају VI разреда 

VII – општи успех на крају VII разреда 

VIII – општи успех на крају VIII разреда 

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика 

МА – резултат на тесту из математике 

КТ – резултат на комбинованом тесту  

 

- одељењски старешина је у просторијама школе у време предаје и провере листа жеља у 

периоду од 8.00 до 15.00 часова; помажу ученицима и родитељима, односно другим законским 

заступницима у попуњавању листа жеља.  

- одељењске старешине треба да провере да ли су листе жеља тачно попуњене (обраћајући 

посебну пажњу на шифру образовног профила) и да ли су потписане од стране родитеља, 

односно других законских заступника и да их проследе на потпис председнику школске 

комисије. 



Prilog 2 

 

UPUTSTVO ZA ODELjENjSKE STAREŠINE – PROBNI ZAVRŠNI ISPIT I ZAVRŠNI ISPIT 

 

 

Odeljenjski starešini ima obavezu da: 

 

- Blagovremeno, uz svakodnevnu komunikaciju, upozna učenike svoga odeljenja i njihove roditelje, 

odnosno druge zakonske zastupnike sa načinom sprovođenja probnog završnog ispita, odnosno 

završnog ispita; 

- da upozna učenike sa njihovim pravima i obavezama i omogući odgovore na pitanja značajnim za 

realizaciju probnog završnog ispita, odnosno završnog ispita; 

- blagovremeno unese ocene osmog razreda u matičnu knjigu; 

- proveri lične podatke i ocene iz šestog, sedmog i osmog razreda kada liste sa ovim podacima budu 

vraćene školama iz centralne baze. 

- blagovremeno dostavi eventualne ispravke školskoj komisiji. 

- obavesti učenike da je za određene obrazovne profile potrebno odgovarajuće lekarsko uverenje. 

- proveri da li su okružnoj komisiji prijavljeni blizanci, učenici sa zdravstvenim problemima, učenici 

koji su završili osnovno obrazovanje i vaspitanje ili poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i 

vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili poslednja dva razreda 

osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi i učenici koji nastavu pohađaju po IOP-u u skladu sa 

Smernicama za planiranje, organizovanje i sprovođenje završnog ispita na kraju obaveznog 

obrazovanja za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška (Prilog 11); 

- se detaljno upoznaju sa Stručnim uputstvom, a naročito u delu Identifikacioni obrazac i 

identifikaciona nalepnica 

 

 

 

Probni završni ispit – aktivnosti:  

 

- u petak 29.05.2020. godine odeljenjski starešina preuzima od direktora identifikacione nalepnice sa 

pripadajućim šiframa za učenike svog odeljenja;  

- nakon preuzimanja identifikacionih nalepnica, nalepnice odlaže u koverte, za svakog učenika u 

poseban koverat, na koji upisuje ime i prezime učenika (dostavljene šifre za učenike odgovaraju 

šiframa sa tehničkog sajta – jedinstveni identifikacioni broj učenika); 

- u ponedeljak, 01.06.2020. godine organizuje sastanak odeljenjskog starešine sa učenicima odeljenja 

(na koji učenici donose đačku knjižicu), po grupama po azbučnom redu, tako da je u svakoj grupi 

bude najviše devet učenika. Vreme predviđeno za svaku grupu je do 30 minuta sa pauzom od 15 

minuta između grupa da bi se smanjili kontakti između većeg broja učenika; 

- obavlja proveru đačke knjižice (da li su fotografije zalepljene u knjižicu i overene pečatom škole);  

- deli odgovarajuće identifikacione nalepnice sa pripadajućim šiframa – identifikacionim brojem 

učenika: obrazac sa nalepnicama sastoji se iz dva dela (Primerak za učenika i Primerak za školu). 

Delovi su odvojeni perforacijom i na oba dela osim rubrika sa podacima o učeniku i školi nalazi se po 

pet nalepnica sa identifikacionim brojem učenika i odgovarajućim QR kodom;   

 

VAŽNA NAPOMENA: Identifikacione nalepnice koriste se i na probnom završnom ispitu i na 

završnom ispitu. Zbog toga je važno da se nakon probnog završnog ispita list sa nalepniciama za 

svakog učenika sačuva do završnog ispita, jer neće biti dodatnog štampanja nalepnica. Praktično, to 

znači da će se za probni završni ispit upotrebiti četiri nalepnice (jedna za đačku knjižicu i tri za probne 

testove), a šest nalepnica ostaju za glavni završni ispit (tri za upotrebu i tri za rezervu).  

 



- odeljenjski starešina objašnjava svrhu nalepnica i način lepljenja/čuvanja; 

- odeljenjski starešina daje učenicima čitav dokument koji im pripada;  

- jednu nalepnicu sa dela Primerak za učenika, učenici lepe u knjižicu na strani gde je fotografija;  

- sledi podela testova za probni završni ispit: predmet srpski/maternji jezik i kombinovani test; 

- testovi na početnoj i završnoj strani imaju identifikacioni obrazac – omotnica testa: Primerak za 

učenika i Primerak za školu; na oba dela učenik upisuje potrebne podatke;  

- na primerak testa za svaki predmet (srpski/maternji jezik i kombinovani test) u predviđeni prostor za 

šifru na identifikacionom obrascu (omotnici), učenik lepi nalepnicu iz dela dokumenta Primerak za 

školu; 

- preostale nalepnice sa dela za učenike (na delu koji pripada učeniku ostalo je četiri), učenik odlaže u 

svoju knjižicu i knjižicu daje odeljenjskom starešini; 

- knjižice ostaju kod odeljenjskog starešine; 

- odeljenjski starešina, prilikom prozivanja učenika 02.06.2020. godine daje učeniku knjižicu i 

identifikacione nalepnice - Primerak za učenika; 

- identifikacione nalepnice - Primerak za školu, odeljenjski starešina odlaže u pripadajuću kovertu 

učenika, na kojoj je napisano ime i prezime učenika; 

- NAPOMENA: Kada se završi lepljenje nalepnica u delu Primerak za učenika preostalo je četiri 

nalepnice (jedna za probni završni ispit – lepi se na test iz matematike neposredno pred početak 

rešavanja testa i po jedna za završni ispit – lepi se na svaki od testova koje učenici polažu na 

završnom ispitu, neposredno pred rešavanje tih testova). Na delu Primerak za školu, ostaje tri 

nalepnice, koje su rezerva, u slučaju da je potrebno zameniti test ili ukoliko se desi da učenik izgubi 

svoje primerke nalepnica. 

- đačke knjižice i dokument sa identifikacionim nalepnicama ostaju kod odeljenjskog starešine, koji će 

kasnije razdvojiti Primerak za učenika i primerak za školu. Primerak za učenika podeliće učenicima u 

danu polaganja probnog završnog ispita, istovremeno sa đačkim knjižicama, a primerak za školu 

zadržaće kod sebe u odgovarajućim kovertama koje su pripremljene u skladu sa prethodno datim 

uputstvom; 

- učenik primerak testa, za svaki predmet (srpski/maternji jezik i kombinovani test) nosi kući gde 

samostalno rešava zadatke i donosi 02.06.2020. godine prilikom dolaska na polaganje probnog 

završnog ispita iz matematike; 

- prilikom dolaska na polaganje probnog završnog ispita iz matematike učenici donose test  iz predmeta 

srpski/maternji jezik i kombinovani test; 

- učenici polažu u 8 časova, odnosno u 11 časova (u zavisnosti od veličine škole i broja odeljenja 

osmog razreda); 

- u skladu sa tim učenici dolaze u školu u  7.15 časova, odnosno u 10.15 časova; 

- prilikom prozivanja učenika 02.06.2020. godine, pre ulaska u zgradu škole,  pred probni završni ispit 

iz matematike, potrebno je grupisati odeljenja na taj način tako da se ne ugrožava bezbednost i 

zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom 

prostoru; 

- odeljenjski starešina prezima testove iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovanog testa pre početka 

probnog završnog ispita iz matematike, odnosno kada su učenici ušli u učionicu; 

- odeljenjski starešina uzima deo omotnice koji pripada školi i test, a deo koji pripada učeniku, predaje 

učeniku nakon završenog probnog završnog ispita; 

- blagovremeno, i više puta, podsete učenike da na ispit ponesu svoje đačke knjižice, identifikacione 

nalepnice i potreban pribor (za srpski, odnosno maternji jezik i kombinovani test – grafitnu i plavu 

hemijsku olovku (olovke obezbeđuje i škola, ne olovku piši-briši i gumicu; za matematiku – grafitnu i 

plavu hemijsku olovku (olovke obezbeđuje i škola, ne olovku piši-briši), gumicu, lenjir, trougao i 

šestar); 

 

 



Završni ispit – aktivnosti:  

 

- završni ispit polaže se 17,18 i 19.06.2020. godine sa početkom u 9 časova; 

- u dane polaganja završnog ispita potrebno je da učenici budu u školskom dvorištu u 8.15 časova, na 

mestu koje je određeno za njihovo odeljenje; 

- odeljenjski starešina okuplja učenike, proverava da  li su poneli đačke knjižice, svoju identifikacionu 

nalepnicu – Primerak za učenike i sav potreban pribor; 

- odeljenjski starešina ne ulazi u prostorije (učionice) za vreme testiranja; 

- odeljenjski starešina obaveštava učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o 

načinu obrade i prikazivanja rezultata na završnom ispitu, tako što ih obaveštavaju o sledećem: 

- na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i 

vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo 

pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može 

da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i 

na kombinovanom testu najviše 14 bodova.  

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi 

preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – 

rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu. 

Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat 

postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a 

rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7. 

Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i     rezultata 

postignutih na završnom ispitu: 

 

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT 

 

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda 

VII – opšti uspeh na kraju VII razreda 

VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda 

SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika 

MA – rezultat na testu iz matematike 

KT – rezultat na kombinovanom testu  

 

- odeljenjski starešina je u prostorijama škole u vreme predaje i provere lista želja u periodu od 8.00 do 

15.00 časova; pomažu učenicima i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima u 

popunjavanju lista želja.  

- odeljenjske starešine treba da provere da li su liste želja tačno popunjene (obraćajući posebnu pažnju 

na šifru obrazovnog profila) i da li su potpisane od strane roditelja, odnosno drugih zakonskih 

zastupnika i da ih proslede na potpis predsedniku školske komisije. 

 

 

 


