


 
ЗАВРШНИ ИСПИТ И УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

 

Београд, 31.05.2022.године 



 
 
ПОРТАЛ:      mojasrednjaskola.gov.rs  
 
 • Уместо седам места које су родитељи до сада морали да посете (у 

школи и онлајн), сада ће  једним приступом на портал моћи да 
стекну увид у све неопходне резултате и спроведу све кораке за 
електронски упис деце у средњу школу. 

•  Фунционалности: 

подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита 

подношење приговора на резултате завршног испита 

подношење електронске листе жеља 

подношење електронске пријаве за упис у средњу школу. 





КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 
2021/2022. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 датум/време 

Завршни испит - тест из српског/матерњег језика понедељак 27.06.2022. године, 09-11ч 

Завршни испит - тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО уторак 28.06.2022. године, 09-11ч 

Завршни испит - комбиновани тест среда 29.06.2022. године,  09-11ч 

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе петак 01.07.2022. године,  до 9ч 

Објављивање коначних резултата завршног испита уторак 05.07.2022. године, до 08ч  

Попуњавање листе жеља електронским путем   
од 30.06.2022. године у 08ч 
до 06.07.2022. године у 24ч 

Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) среда и четвртак  
06. и 07.07.2022. године, 08-
15ч 

Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим 
школама 

среда 13.07.2022. године, до 08ч 

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу среда 13.07.2022. године 

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи четвртак и петак 
14. и 15.07.2022. године, 8-
15ч 

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) четвртак 14.07.2022. године, 08-15ч 



Тестирање 
 

• На сваком појединачном тесту ученик решава 20 
задатака, тако да је максималан резултат на тесту 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. 

 



     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                +              ТАКМИЧЕЊЕ 
СЈ – резултат на тесту из српског 

МА – резултат на тесту из математике 

КТ – резултат на комбинованом тесту  

 



Увид у тестове  
 

•  Ученик или родитељ има право на увид у тест 

• Увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми може се 
остварити електронским путем на порталу Моја средња школа 
(логовање 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)  

• Такође, увид у тестове који су прегледани у дигиталној форми 
омогућава и школска комисија која дежура у школи од 10.00 до 
16.00 часова на дан објављивања привремених резултата.  

 



                             ШИФРЕ И ЛИСТА ЖЕЉА 

 

BGCUGA4R01S | Друштвено - језички смер 

BGCUGA4R04S | Природно - математички смер 

BGRAGA4R01S | Друштвено - језички смер 

 

BGSGSG4E08S | Електротехничар рачунара 

BGSGSG4E41S | Електротехничар информационих технологија 
 
 
 



Законски оквир 

• Правилник о упису ученика у средњу школу 42/22 

• Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за 

школску 2021/22. годину 

• Смернице за прилагођавање пријемног испита за ученике којима 

је потребна додатна подршка  

• Конкурс за упис у први разред СШ  

 


