
 
 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ у вези са пплагаоем прпбнпг завршнпг 
испита и завршнпг испита 

 
- Завршни испит пплажу сви ученици псмпг разреда 
- Завршни испит се пплаже три дана – првпг дана се пплаже српски, пднпснп 

матерои језик, другпг математикa, а трећег кпмбинпвани тест. 
- Ученици имају пбавезу да пре приступаоа испиту са пдељеоским старешинпм 

благпвременп прпвере тачнпст свпјих личних ппдатака и ппдатака п успеху 
тпкпм шкплпваоа у бази ппдатака. 
 
Прпбни завршни испит 

 

- Ученици дплазе у шкплу 01.06.2020. гпдине на састанак са пдељеоским 
старешинпм, а време дпласка у шкплу утврђенп је расппредпм кпји дпбијају 
пд пдељеоскпг старешине (највише 9 ученика у групи). 

- Приликпм дпласка у шкплу дпнпсе и ђачку коижицу, ради прпвере пд стране 
пдељеоскпг старешине да ли сви ученици залепили фптпграфије на 
пдгпварајуће местп у ђачке коижице. 

- Одељеоски старешина дели идентификаципне налепнице са 
идентификаципним брпјем ученика и пдгпварајућим QR кпдпм: пбразац са 
налепницама састпји се из два дела - Примерак за ученика и Примерак за 
шкплу на пба дела псим рубрика са ппдацима п ученику и шкпли налази се пп 
пет налепница.  

- Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у коижицу на 
страни где је фптпграфијa. 

- Одељеоски старешина ученицима дели тестпве за прпбни завршни испит: 
предмет српски/матерои језик и кпмбинпвани тест; 

-  Тестпви на ппчетнпј и завршнпј страни имају идентификаципни пбразац 
(пмптница кпја има два дела): Примерак за ученика и Примерак за шкплу. На 
пба дела пба теста ученик уписује пптребне ппдатке. 

- На примерак теста за сваки предмет (српски/матерои језик и кпмбинпвани 
тест) у предвиђени прпстпр за шифру на идентификаципнпм пбрасцу 
(пмптници), ученик лепи налепницу из идентификаципне налепнице из дела 
Примерак за шкплу. 

- Идентификаципне налепнице (престалп је четири налепнице из Примерка за 
ученике и три из Примерка за шкплу), ученик пдлаже у свпју коижицу и 
коижицу даје пдељеоскпм старешини; 

- Коижице пстају кпд пдељеоскпг старешине. 



- Одељеоски старешина, приликпм прпзиваоа ученика 02.06.2020. гпдине даје 
ученику коижицу и деп идентификпципне налепнице –Примерак за ученика. 

- Тест из српскпг/матероег језика и кпмбинпвани тест ученик нпси кући где 
сампсталнп решава задатке и дпнпси 02.06.2020. гпдине приликпм дпласка на 
пплагаое прпбнпг завршнпг испита из математике.  

- Тестпве предају пдељеоскпм старешини пп уласку у учипнице, а пре ппчетка 
прпбнпг завршнпг испита из математике.  
Наппмена: Одељеоски старешина узима пба теста, а деп пмптнице теста - 
Примерак за ученика предаје ученику пп завршетку прпбнпг теста из 
математике. 
 

- Прпбни завршни испит из математике ученици пплажу у 8 часпва, пднпснп у 
11 часпва (у зависнпсти пд величине шкпле и брпја пдељеоа псмпг разреда); 

- У складу са тим ученици дплазе у шкплу у  7.15 часпва, пднпснп у 10.15 
часпва; 

- Приликпм прпзиваоа ученика 02.06.2020. гпдине, пре уласка у зграду шкпле, 
ученици су у реду на месту кпје је пбележенп за оихпв разред. 

- На  прпбни завршни испит из математике ученици дпнпсе пптребан прибпр за 
рад и цртаое (трпугап, леоир, шестар, дрвене плпвке, плаву хемијску плпвку 
и гумицу). Шкпла ће за свакпг ученика пбезбедити пп две плаве хемијске 
плпвке. 

- Пп пптреби дпнпсе и флашицу впде или други псвежавајући напитак. 
- Ученик прпбни завршни испит пплаже у учипници у складу са Јединственим 

спискпм ученика. 
- Дежурни наставник у учипници дели тестпве и даје инструкције п пппуоаваоу 

пмптнице теста – Идентификаципних пбразаца и лепљеоу налепница, накпн 
чега ученици пп ученици пппуоавају Идентификаципне пбрасце и лепе 
налепницу. 

- Дежурни наставник  уппзнаје ученике са правилима израде теста. 
- Ученици читају упутствп за рад на тесту. 
- Рад на тесту је 120 минута.  
- Накпн завршетка рада ученик тест предаје наставнику; наставник пдваја 

пмптницу  - Идентификаципне пбрасце пд теста, примерак кпји иде ученику 
пптписује и даје ученику, а пптписан примерак за шкплу (са налепницпм) 
задржава и предаје директпру. 

- Ученик или рпдитељ, пднпснп други закпнски заступник, мпже да изврши 
увид у прегледан прпбни тест.  

- Увид мпже да пствари електрпнским путем на веб адреси 
http://probni.zios.mpn.gov.rs, ппмпћу кприсничкпг имена и лпзинке. 
Кприсничкп име је Идентификаципни брпј ученика. Лпзинка је јединствена и 
уписана је на пмптници теста – Примерак за ученика.  

 

http://probni.zios.mpn.gov.rs/


 
Завршни испит 

 

Завршни испит се пплаже у јунскпм рпку, 17,18. и 19.06.2020. гпдине.  

 

- Ученици имају пбавезу да пре приступаоа испиту са пдељеоским старешинпм 
благпвременп прпвере тачнпст свпјих личних ппдатака и ппдатака п успеху 
тпкпм шкплпваоа у бази ппдатака. 

- Испит три дана ппчиое у 9.00 часпва и траје 120 минута. 
- Ученици су дужни да у шкплу дпђу у 8.15 часпва сва три дана пдржаваоа 

испита. 
- Шкпла пбезбеђује пп две хемијске плпвке за свакпг ученика. 
- На испит сва три дана ученик треба да ппнесе ђачку коижицу са пверенпм 

фптпграфијпм и налепљенпм идентификаципнпм налепницпм. 
- На испит из српскпг, пднпснп матероег језика и на испит на кпме се пплаже 

кпмбинпвани тест ученици треба да ппнесу и графитну плпвку  и гумицу. 
- На испит из математике ученици треба да ппнесу графитну плпвку, гумицу, 

леоир, тругап и шестар. 
- Ученици се расппређују у учипнице на исти начин кап и приликпм пплагаоа 

прпбнпг завршнпг испита – тест из математике и читава прпцедура ппделе 
тестпва, даваоа упутстава, пппуоаваоа Идентификаципних пбразаца, 
лепљеоа идентификаципних налепница, рада и предаје тестпва, за сва три 
дана иста је кап и приликпм пплагаоа прпбнпг завршнпг испита – тест из 
математике.  
 
Опште наппмене 
 

- Преппручљивп је да ученици пдгпвпре првп пишу графитнпм плпвкпм (штп 
није пбавезнп), а тек на крају плавпм хемијскпм плпвкпм. Овп је важнп јер се 
пдгпвпри написани графитнпм плпвкпм, кап ни преправљани пдгпвпри 
написани хемијскпм плпвкпм, неће признавати при бпдпваоу. Тзв. хемијска 
плпвка пиши-бриши има мастилп кпје је нестабилнп при загреваоу, штп се 
дешава приликпм скенираоа тестпва за прегледаое, па оихпва упптреба није 
дпзвпљена. 

- На завршнпм испиту није дпзвпљенп кпришћеое мпбилних телефпна, 
калкулатпра, бележака, папира, нити других материјала кпји не спадају у 
прпписан прибпр за испит. Ученици су дужни да, на за тп предвиђенп местп, 
испред учипнице, пдлпже свпје тпрбе, искључене мпбилне телефпне, 



калкулатпре и друга техничка ппмагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. 
псим впде/псвежавајућег напитка. 

- На испиту није дпзвпљенп преписиваое, разгпвпр међу ученицима и пметаое 
других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита укпликп не ппштују 
прпписану прпцедуру на испиту и упутства дата пд стране дежурних 
наставника. Ученик кпји буде удаљен са теста дпбиће нула бпдпва на тпм 
тесту. 

- Ученик кпји је удаљен са теста у следећем рпку мпже да пплаже тест са кпга је 
удаљен. 

- Ученицима није дпзвпљенп да напуштају прпстприју у кпјпј се пплаже испит 
пре 9.45 часпва и у перипду пд 10.45 дп 11.00 часпва. 

- Када ученици заврше израду теста, треба да ппзпву дежурнпг наставника 
ппдизаоем руке и да ппсле предаје теста, напусте прпстпр такп да не ремете 
рад других ученика. 

- Ппсле пбјављиваоа привремених резултата, ученици имају правп увида у свпј 
тест, a заједнп са рпдитељем, пднпснп другим закпнским заступникпм и правп 
пригпвпра првпстепенпј кпмисији за пригпвпре укпликп сматрају да су 
пштећени.  

- Приликпм прпвере резултата на ппјединачним тестпвима на завршнпм испиту 
ученици треба да имају јасну и прецизну инфпрмацију п начину приказиваоа 
резултата на тестпвима и начину бпдпваоа.   

- На пснпву Правилника п измени Правилника п прпграму завршнпг испита у 
пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РС ─ Прпсветни 
гласник”, брпј 2/18) у кпме је утврђен удеп ппјединачних тестпва у укуппм 
брпју бпдпва на завршнпм испиту, кпји изнпси 40 бпдпва, ученик мпже да 
пствари из српскпг, пднпснп матероег језика највише 13 бпдпва, из 
математике највише 13 бпдпва и на кпмбинпванпм тесту највише 14 бпдпва.  

- На свакпм ппјединачнпм тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан 
резултат на тесту је 20. Ради прецизнпг увида у ппстигнућа тпкпм и на крају 
испита, сваки ученик ће имати увид у два ппдатка – резултат на тесту и брпј 
бпдпва за упис, тј. прерачунат резултат ппстигнут на тесту. 

- Бпдпви кпје је ученик пстварип за упис у жељену средоу шкплу израчунавају 
се такп штп се резултат ппстигнут на тесту из српскпг (пднпснп матероег) 
језика и математике мнпжи кпефицијентпм 0,65, а резултат ппстигнут на 
кпмбинпванпм тесту мнпжи са кпефицијентпм 0,7. 

- Фпрмула за израчунаваое брпја бпдпва кпје је ученик има на пснпву ппштег 
успеха и резултата ппстигнутих на завршнпм испиту: 

 
- Укупан брпј бпдпва за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ 
- VI – ппшти успех на крају VI разреда 
- VII – ппшти успех на крају VII разреда 
- VIII – ппшти успех на крају VIII разреда 



- СЈ – резултат на тесту из српскпг / матероег језика 
- МА – резултат на тесту из математике 
- КТ – резултат на кпмбинпванпм тесту  
- Тп значи да ће ученик кпји, на пример, има резултат 17 бпдпва на тесту из 

српскпг језика пстварити 11,05 бпдпва на тпм тесту. Ради прецизнпг увида у 
ппстигнућа тпкпм и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два ппдатка 
– резултат на тесту и брпј бпдпва на тесту, тј. прерачунат резултат ппстигнут на 
тесту. 

 
    Мплимп рпдитеље, пднпснп друге закпнске заступнике, да: 

- Впде рачуна да ученици дпручкују и пппију впду пре ппчетка завршнпг испита. 
- Прпвере да ли су ученици ппнели пптребан прибпр за рад и ђачку коижицу. 
- У прпвери резултата на ппјединачним тестпвима на завршнпм испиту 

рпдитељи, пднпснп други закпнски заступници ученика треба да имају јасну и 
прецизну инфпрмацију п начину приказиваоа резултата на тестпвима и 
начину бпдпваоа.  


