
 

 

 

 

 

 



ВАЖНИ ДАТУМИ 

 Пробни ЗИ: 26. и 27.03.2021. 

 Крај другог полугодишта 8.06.2021. 

 Завршни испит  одржаће се: 

 23. јуна тест из српског језика 

 24. јуна тест из математике 

 25. јуна комбиновани тест 

 Прелиминарни резултати ЗИ 

 Коначни резултати ЗИ 

 Предаја листе жеља 

 Упис ученика у средње школе – први уписни круг 

 Упис ученика у преостале средње школе – други уписни круг 

 
 
  



 
 
 
 

Упис у одељења за ученике са 
посебним способностима 

 Ученици који уписују школе (уметничке, IT, 
математичка, војна, спортска, филолошка 
гимназија и друге) пре ЗИ полажу пријемне испите 
у тим школама под посебним условима.  

 Бодовање обухвата резултате: 

На пријемном испиту 

На завршном испиту 

Просека успеха од шестог до осмог разреда 

На такмичењима у основној школи 



Ученици са сметњама у развоју и 
инвалидитетом 

 

 Уписују се у школу после обављеног завршног 
испита, у складу са моторичким и чулним 
могућностима, односно условима које захтева врста 
инвалидитета, односно у складу са потребама за 
пружањем подршке у односу на садржај и начин 
спровођења испита. 



 
Упис у средње школе зависиће од 
броја добијених бодова на основу: 

 1. општег успеха у шестом, седмом и осмом разреду 
основне школе; 

 2. успеха на завршном испиту; 

 3. резултата на међународним и републичким 
такмичењима ученика осмог разреда; 

 



БОДОВАЊЕ 
 Број бодова на основу општег успеха добија се тако 

што се средње оцене, заокружене на две децимале, на 
крају шестог, седмог и осмог разреда саберу и 
помноже бројем 4. Максимум - 60 бодова. 

 Ученици на завршном испиту могу да освоје највише 
40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из 
српског језика и математике и 14 бодова на 
комбинованом тесту.  

 Освојени број бодова на тестовима из  српског језика и 
математике множи се са 0,65 а освoјени број бодова на 
комбинованом тесту  множи се са 0,7.  

 



ПРЕДУСЛОВ ЗА УПИС У 
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ 

 Право на упис у гимназије и стручне школе у 

четворогодишњем трајању имају они ученици који 

су остварили укупно најмање 50  бодова! 

 



РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 
 Ученици који су у осмом разреду основне школе 

освојили једно од прва три појединачна места на 
такмичењима (из предмета наведених у Конкурсу) 
додељују се се следећи бодови: 

 1) Међународно такмичење: 
 - прво место – 12 бодова, 
 - друго место – 10 бодова, 
 - треће место – 8 бодова. 
 2) Републичко  такмичење: 
 - прво место – 6 бодова, 
 - друго место – 4 бода, 
 - треће место – 2 бода. 

 



ПРЕПОРУКЕ 
 Добра припрема = редовно учење 

 Добра организација времена 

 Укључивање у припремну наставу за полагање ЗИ 

 Редовне консултације са наставницима (уживо и у 
Гугл учионици) 

 Учење из Збирки 

 Професионална оријентација (са школским 
психологом; у НСЗ; на сајтовима итд)... 



Савети за полагање 
 Испит траје 2 сата – важно је да ученик буде одморан, 

сит и свеж 

 Потребан прибор и документа (за српски језик – 
графитна и хемијска оловка, гумица; за математику – 
оловка, хемијска оловка, гумица, лењир и шестар; 
током полагања испита ученик са собом носи оверену 
ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и 
уписаном шифром) 

 Пре решавања задатака пажљиво погледати тест и 
распоредити време решавања појединачних задатака.  

 Прво писати графитном оловком 

 На крају све мора да буде подебљано хемијском оловком 

 



Обратити пажњу! 
 Пажљиво читати задатке 

 Пратити инструкције (заокружити, допунити, 
подвући...) 

 Урадити прво оне задатке који су лакши 

 За захтевније задатке оставити више времена 

 Ако је понуђено да се заокружи, проверити да ли се 
тражи један или више одговора 

 Оставити довољно времена за проверу урађеног 

 

 

 

 



Психолошка припрема ученика 

 Објективна процена знања 

 Ваљана припрема (самостална и уз подршку школе 
и породице) 

 Прављење плана учења 

 Континуирани рад 

 Радити на техникама превазилажења треме  

 Професионална оријентација – размишљање и 
разговори о будућем позиву 

 Упућивање на корисне изворе информација и 
стручна лица 

 



Попуњавање листе жеља 
 

 Кандидат има право да наведе 20 жеља 

 Потребно је навести више школа 

 Размишљати о више алтернатива 

 Објективно проценити статус на основу бодова 

 При попуњавању читко унети тражене податке 

 



За крај 

 Сваки ученик је у обавези да изађе на ЗИ у целости! 

 Породица и школа имају заједнички задатак- да 
деца што успешније положе овај животни испит! 

 

 

Хвала на пажњи 

 

Стручна служба 



Мејл адресе стручних сарадника 

 jelena.petrovic@miroslavantic.edu.rs 

 nevena.markovic@miroslavantic.edu.rs  
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