
Важно обавештење за ученике 8. разреда: 
1. Пробни Тест Завршног испита из матерњег језика је 26. марта (субота) у 09:00 

часова; из математике је 25. марта (петак) у 13:00 часова и комбиновани тест је 26. 

марта (субота) са почетком у 11:30 часова у фискултурној сали; 

2. Дозвољени прибор за ученике: 

1) ЗА МАТЕРЊИ ЈЕЗИК – графитна и хемијска оловка, гумица, 

2) ЗА МАТЕМАТИКУ – оловка, хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; 

3) ЗА КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и хемијска оловка , гумица; 

3. За све дане  дане када се полажу тестови Пробног Завршног испита, ученик мора код 

себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном и овереном фотографијом и 

идентификационом налепницом, која садржи шифру ученика; 

4. У просторији у којој полаже  испит ученик седи на месту са редним бројем које 

одговара редном броју са Јединственог списка ученика; 

5. Ученици обавезно треба да дођу у школу, најкасније, 30 минута пре почетка сваког 

теста Пробног Завршног испита на кратак састанак са одељенским старешином, пре 

него што буду распоређени у просторију где ће полагати тест(ове) Пробног Завршног 

испита; 

6. Од личних ствари на Пробни Завршни испит се може унети само вода/освежавајући 

напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита. 
 

 

 

М.П.     Председник     

испитне комисије основне школе 



Važno obaveštenje za učenike 8. razreda: 
1. Probni Test Završnog ispita iz materinskog jezika je 26. ožujka (subota) u 09:00 sati; iz 

matematike je 25. ožujka (petak) u 13:00 sati i kombinirani test je 26. ožujka (subota) sa 

početkom u 11:30 sati u fiskulturnoj sali 

2. Dozvoljeni pribor za učenike: 

4) ZA MATERINSKI JEZIK – grafitna i hemijska olovka, gumica, 

5) ZA MATEMATIKU – olovka, hemijska olovka, gumica, trougao, lenjir i šestar; 

6) ZA KOMBINOVANI TEST – grafitna i hemijska olovka , gumica; 

3. Za sve dane  dane kada se polažu testovi Probnog Završnog ispita, učenik mora kod sebe 

imati overenu đačku knjižicu sa zalepljenom i overenom fotografijom i identifikacionom 

nalepnicom, koja sadrži šifru učenika; 

4. U prostoriji u kojoj polaže  ispit učenik sedi na mestu sa rednim brojem koje odgovara 

rednom broju sa Jedinstvenog spiska učenika; 

5. Učenici obavezno treba da dođu u školu, najkasnije, 30 minuta pre početka svakog testa  

Probnog Završnog ispita na kratak sastanak sa odeljenskim starešinom, pre nego što budu 

raspoređeni u prostoriju gde će polagati test(ove) Probnog Završnog ispita; 

6. Od ličnih stvari na Probni Završni ispit se može uneti samo voda/osvežavajući napitak, a sve 

ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mesto tokom trajanja ispita. 
 

 

M.P.     Predsednik     

ispitne komisije osnovne škole 


