
УПУТСТВО ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ  

 

Одељењски старешини има обавезу да: 

 

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

родитеље, односно друге законске заступнике са начином спровођења завршног испита; 

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

за реализацију 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);  

- СВИ тестови ученика који образовање стичу по ИОП-у 2 остају у школи и  прегледа их 

комисија коју формира председник школске комисије; 

-  тестови са увећаним фонтом и на Брајевом писму прослеђују се у скенинг центар, односно на 

пункт; 

- тестови ФООО остају и прегледају се у школи; 

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

идентификациона налепница; 

- подсете ученике да је потребно да донесу ђачке књижице пре полагања завршног испита; 

- уколико су идентификационе налепнице – примерак за ученика остале код ученика након 

пробног завршног испита донесу и њих; 

- у ђачку књижицу стави припадајуће идентификационе налепнице – примерак за ученика за 

сваког ученика; 

- подсети ученике да на испит понесу 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 23, 24. и 25. 06. 2021. године са почетком у 9 часова; 

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

најкасније до 8.15 часова, на месту које је одређено за њихово одељење; 

- одељењски старешина окупља ученике, подсећа их на распоред просторија, проверава да ли су 

понели 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, и то о следећем:  

- на основу Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању  у 

коме је утврђен удео појединачних тестова у укупном 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  

 

- пружа упутства ученицима и родитељима, односно другим законским заступницима за попуњавање 

обрасца за унос листе жеља за упис у средњу школу – на порталу Моја средња школа 

(https://mojasrednjaskola.gov.rs), односно непосредно у школи; 

- одељењске старешине  су у просторијама школе у време предаје и провере обрасца за унос листе 

жеља за упис у средњу школу за ученике који листу жеља предају непосредно у школи, и то у 

периоду од 8.00 до 15.00 часова. 



УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, 

ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА 

 

- Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно 

образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих. 

- Завршни испит ученици осмог разреда полажу три дана – првог дана се полаже српски, 

односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест, док полазници 

(ФООО) полажу један дан; 

- Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином 

благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током 

школовања у бази података. 

- Испит сва три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.  

- Ученици су дужни да у школу дођу најкасније до 8.15 часова сва три дана одржавања 

испита. 

- Школа обезбеђује по две плаве хемијске оловке за сваког ученика. 

- На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани 

тест ученици треба да понесу и графитну оловку  и гумицу. 

- На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и 

шестар. 

- Ученици се распоређују у простор за полагање, односно у учионице према утврђеном 

Једниственом списку ученика (редни број са списка одговара броју места за полагање – 

означеном на клупи). 

 

Опште напомене 

 

- Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а 

тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном 

оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском 

оловком друге осим плаве боје, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке 

тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што 

приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа). 

- На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, 

бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. 

Ученици су дужни да на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, 

искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, 

папире, храну и слично, осим воде/освежавајућег напитка. 

- На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других 

ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на 

испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста 

добиће нула бодова на том тесту. 

- Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен. 

- Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 

часова.  

- Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и 

да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика. 

- После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a 

заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора 

првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.  

- Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици 

треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима 

и начину бодовања.   



- Остваривање права на увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на  

порталу Моја средња школа https://mojasrednjaskola.gov.rs, у складу са упутством на 

омотници теста – Примерак за ученика или непосредно у простору школе. 

- Правилником о програму завршног испита у основном образовању и васпитању утврђено је 

да  је у укупом броју од  највише 40 бодова на завршном испиту, удео појединачних тестова 

је: највише 13 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 13 бодова из 

математике и највише 14 бодова на комбинованом тесту.  

- 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 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  

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика 

остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају 

испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на 

тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту. 

 

- Формула за израчунавање броја бодова који полазник има на основу општег успеха и резултата 

постигнутих на завршном испиту:  

- Укупан број бодова за упис =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + ЈТ (ЗСЈ +  ЗМА + ЗКТ) 

             VI – општи успех на крају VI разреда 

 VII – општи успех на крају VII разреда 

 VIII – општи успех на крају VIII разреда 

 ЈТ (ЗСЈ + ЗМА + ЗКТ) – резултат јединственог теста (задаци из српког/матерњег,  језика, 

задаци из математике и комбиновани ) 

 

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике да: 

- Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита. 

- Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу. 

У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други 

законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања 

резултата на тестовима и начину бодовања. 



UPUTSTVO ZA ODELJENJSKE STAREŠINE  

 

Odeljenjski starešini ima obavezu da: 

 

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

odnosno druge zakonske zastupnike sa načinom sprovođenja završnog ispita; 

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

realizaciju 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);  

- SVI testovi učenika koji obrazovanje stiču po IOP-u 2 ostaju u školi i  pregleda ih komisija koju 

formira predsednik školske komisije; 

-  testovi sa uvećanim fontom i na Brajevom pismu prosleđuju se u skening centar, odnosno na punkt; 

- testovi FOOO ostaju i pregledaju se u školi; 

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

identifikaciona nalepnica; 

- podsete učenike da je potrebno da donesu đačke knjižice pre polaganja završnog ispita; 

- ukoliko su identifikacione nalepnice – primerak za učenika ostale kod učenika nakon probnog 

završnog ispita donesu i njih; 

- u đačku knjižicu stavi pripadajuće identifikacione nalepnice – primerak za učenika za svakog učenika; 

- podseti učenike da na ispit ponesu 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 23, 24. i 25. 06. 2021. godine sa početkom u 9 časova; 

- u dane polaganja završnog ispita potrebno je da učenici budu u školskom dvorištu najkasnije do 8.15 

časova, na mestu koje je određeno za njihovo odeljenje; 

- odeljenjski starešina okuplja učenike, podseća ih na raspored prostorija, proverava da li su poneli 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, i to o sledećem:  

- na osnovu Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju  u kome je 

utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupnom 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  

 

- pruža uputstva učenicima i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima za popunjavanje obrasca 

za unos liste želja za upis u srednju školu – na portalu Moja srednja škola (https://mojasrednjaskola.gov.rs), 

odnosno neposredno u školi; 

- odeljenjske starešine  su u prostorijama škole u vreme predaje i provere obrasca za unos liste želja za upis u 

srednju školu za učenike koji listu želja predaju neposredno u školi, i to u periodu od 8.00 do 15.00 časova. 



UPUTSTVO ZA UČENIKE I RODITELJE, 

ODNOSNO DRUGE ZAKONSKE ZASTUPNIKE UČENIKA 

 

- Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u 

skladu sa zakonom koji se uređuje obrazovanje odraslih. 

- Završni ispit učenici osmog razreda polažu tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno 

maternji jezik, drugog matematika, a trećeg kombinovani test, dok polaznici (FOOO) polažu jedan 

dan; 

- Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere 

tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka. 

- Ispit sva tri dana počinje u 9.00 časova i traje 120 minuta.  

- Učenici su dužni da u školu dođu najkasnije do 8.15 časova sva tri dana održavanja ispita. 

- Škola obezbeđuje po dve plave hemijske olovke za svakog učenika. 

- Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test 

učenici treba da ponesu i grafitnu olovku  i gumicu. 

- Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trugao i šestar. 

- Učenici se raspoređuju u prostor za polaganje, odnosno u učionice prema utvrđenom 

Jednistvenom spisku učenika (redni broj sa spiska odgovara broju mesta za polaganje – 

označenom na klupi). 

 

Opšte napomene 

 

- Preporučuje se da učenici odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na 

kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno, jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, 

kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom ili hemijskom olovkom druge osim 

plave boje, neće priznavati pri bodovanju. Upotreba hemijske olovke tzv. piši-briši nije dozvoljena 

(mastilo ove olovke je nestabilno pri zagrevanju, što prilikom skeniranja testova za pregledanje 

može da dovede do nestajanja zapisa). 

- Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, 

niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Učenici su dužni da na za to 

predviđeno mesto, ispred učionice, odlože svoje torbe, isključene mobilne telefone, kalkulatore i 

druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i slično, osim vode/osvežavajućeg 

napitka. 

- Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima i ometanje drugih učenika. 

Učenici će biti udaljeni sa ispita ukoliko ne poštuju propisanu proceduru na ispitu i uputstva data 

od strane dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu. 

- Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen. 

- Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 9.45 časova.  

- Kada učenici završe izradu testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da posle 

predaje testa, napuste prostor tako da ne remete rad drugih učenika. 

- Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa 

roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom i pravo prigovora prvostepenoj komisiji za 

prigovore ukoliko smatraju da su oštećeni.  

- Prilikom provere rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu učenici treba da imaju 

jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.   

- Ostvarivanje prava na uvid u test i prigovor može se obaviti elektronskim putem na  portalu Moja 

srednja škola https://mojasrednjaskola.gov.rs, u skladu sa uputstvom na omotnici testa – Primerak 

za učenika ili neposredno u prostoru škole. 

- Pravilnikom o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju utvrđeno je da  je u 

ukupom broju od  najviše 40 bodova na završnom ispitu, udeo pojedinačnih testova je: najviše 13 



bodova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, najviše 13 bodova iz matematike i najviše 14 

bodova na kombinovanom testu.  

- 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 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  

To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na testu iz srpskog jezika ostvariti 

11,05 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki 

učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat 

postignut na testu. 

 

- Formula za izračunavanje broja bodova koji polaznik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata 

postignutih na završnom ispitu:  

- Ukupan broj bodova za upis =  ( VI + VII + VIII) ∙ 4 + JT (ZSJ +  ZMA + ZKT) 

             VI – opšti uspeh na kraju VI razreda 

 VII – opšti uspeh na kraju VII razreda 

 VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda 

 JT (ZSJ + ZMA + ZKT) – rezultat jedinstvenog testa (zadaci iz srpkog/maternjeg,  jezika, zadaci 

iz matematike i kombinovani ) 

 

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike da: 

- Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita. 

- Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu. 

U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici 

učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu 

bodovanja. 


