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ЗАВРШНИ ИСПИТ 2022/23

• Пробни завршни испит 24. и 25. март 2023.

• Завршни испит 21., 22. и 23. јун 2023.



ЗАВРШНИ ИСПИТ 2022/23

• Правилник о програму завршног испита у основном образовању и 

васпитању 

• „Сл. Гласник РС – просветни гласник“ бр 1/2011, 1/2012, 1/2014, 

12/2014, 12/2014, 2/2019, 3/2021 и 14/2022



ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

• Циљ програма ЗИ у основном образовању и васпитању је припрема

ученика за полагање завршног ипсита на крају обавезног основног

образовања и васпитања, у складу са законом којим се уређују

основе система образовања и васпитања.



СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

• Завршни испит полажу сви ученици након завршетка осмог разреда

• Завршни испит се полаже из три предмета:

• Српски језик и књижевност

• Математика

• Једног од 5 предмета које ученик изабере са листе листе наставних предмета из природних и

друштвених наука:

• БИОЛОГИЈА

• ГЕОГРАФИЈА

• ИСТОРИЈА

• ХЕМИЈА

• ФИЗИКА

• Ученик VIII разреда се најкасније до 30. децембра 2023. године изјашњава писаним путем у школи или

електронски на порталу посвећеном упису у средњу школу МСШ из ког предмета од 5 понуђених ће

радити трећи тест.



ПРОГРАМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

• Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују

на крају основног образовања и васпитања, а које су се развијале

кроз опште стандарде постигнућа – образовним стандардима за крај

обавезног образовања, за ученике који су редовно завршили основну

школу.



ТЕСТОВИ

• Тестови које ученици решавају састоје се од питања и задатака

којима се испитују компетенције сва три нивоа образовних стандарда.

• Тестови садрже од 20-40 задатака, у зависности од процењене

тежине и типа коришћених задатака.



БОДОВИ

• Ученик може да оствари највише 14 бодова на тесту из српског језика

и књижевности, 14 бодова на тесту из математике и 12 бодова на

трећем тесту

• На основу општег успеха ученик може да оствари највише 60 бодова

• Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха

и успеха на тестовима је 100 бодова



ПРИЛАГОЂАВАЊЕ

• Ученци са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни

испит у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима.

• Прилагођавање услова и садржаја завршног испита ученицима са

сметњама у развоју врши се према индивидуалном образовном

плану



ЗАВРШНИ ИСПИТ 2022/23

• Активности на реализацији пријемних испита, завршног испита и 

уписа у средњу школу и ове године ће се реализовати преко:

• административног портала Моја средња школа (АП МСШ - за запослене) 

• јавног портала Моја средња школа (МСШ - за родитеље).

• Предуслов за коришћење МСШ портала јесте пријава на портал.

• Ове године ће пријаву на ЗИ моћи да ураде сви родитељи преко 

јавног портала МСШ, који имају параметре за приступ есДневнику



ПРИЈАВА НА ПОРТАЛ

• Родитељи ће логовањем на МСШ од 15.11. моћи да погледају

податке о својој деци, а од 01.12. биће им омогућена и пријава на ЗИ

преко портала МСШ.

• Уколико пријаву на завршни испит родитељи не обаве преко портала

Моја средња школа, исту могу да ураде директно у школи, 

попуњавњем обрасца.



ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

• Пријава ученика на ЗИ од стране родитеља предвиђена је до 30.12.2022.

• Од 01.12.2022. године за све ученике који нису пријављени за полагање ЗИ 

преко јавног портала организујемо пријаву ученика за ЗИ у школи. 

• Пријаву ученика у школи обављају родитељи лично, попуњавањем 

одговарајућег обрасца.



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОРТАЛА
ВЕРЗИЈА: 0.9.9.9



ПРИЈАВА НА МСШ 
ПОРТАЛ

• Да бисте могли да поднесете пријаву за

завршни испит, пријемне испите,

евидентирање спортских резултата, листу

жеља, као и пријаву за упис за своју децу,

неопходно је да се пријавите на систем

Моја средња школа (у наставку: МСШ

портал).

• Пријава на МСШ портал се врши на

почетној страници портала

www.mojasrednjaskola.gov.rs

• Кликом на дугме Пријава (означено

бројевима 1 и 2 на слици испод) отвара се

страница за пријаву на портал.



ПРИЈАВА НА МСШ ПОРТАЛ

• Пријава на систем се, ради утврђивања

Вашег идентитета, врши преко Вашег

налога на систему есДневник.

• Форми за пријаву преко есДневник

портала приступате кликом на

дугме Пријава (означено црвеном

бојом на слици).



УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА

• Након пријављивања, упутство се налази у делу – документа – упутство за

коришћење портала



ПОЧЕТНА СТРАНИЦА ЗА ПРИЈАВЉЕНЕ КОРИСНИКЕ

• На врху почетне странице налази се картица са шифром, именом и презименом детета
пријављеног корисника (означено бројем 1 на слици испод). Испод картице ученика налази се
мени са ставкама (означено бројем 2 на слици испод) преко којих се отварају различити сегменти
почетне странице.

• Сегменти којима корисник може приступити су: 

• Основне информације

• Пријемни испити

• Спортски резултати

• Завршни испит

• Листа жеља

• Упис

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide
https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide
https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide
https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide
https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide
https://mojasrednjaskola.gov.rs/Docs/Guide


ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О 
УЧЕНИКУ

• У сегменту Основне информације о
ученику на почетној страници налазе се
следећи подаци: шифра и школа ученика
(означено бројем 1 на слици испод),
основни подаци о ученику (означено
бројем 2 на слици испод), подаци о
образовању ученика (означено бројем 3
на слици испод), подаци о успеху ученика
(означено бројем 4 на слици испод), као и
рекапитулација образовања у виду
бодова стечених успехом у ОШ, на
Завршном испиту и по основу
афирмативних мера (означено бројем 5
на слици испод).



ЗАВРШНИ ИСПИТ

• Сви ученици који завршавају основну школу у овој школској години морају да се

пријаве за полагање Завршног испита. Неопходно је да родитељ, односно други

законски заступник, поднесе пријаву електронским путем преко портала Моја

средња школа. Рок за подношење пријаве за Завршни испит је дефинисан

календаром активности који се налази и на овом порталу.

• Пријава на завршни испит подразумева попуњавање свих неопходних података

попут: врсте теста, језика на ком се тест полаже, као и прилагођавање (брајево

писмо или увећан фонт).

• За изборни предмет је потребно изабрати и тест који ће ученик полагати (историја,

географија, биологија, физика или хемија).



ЗАВРШНИ ИСПИТ

• У сегменту Завршни испит (означено бројем 1 на слици испод) можете поднети

пријаву за завршни испит (означено бројем 3 на слици испод), остварити увид у

детаље евидентираних пријава (означено бројем 2 на слици испод), видети резултате

тестирања и, уколико је то потребно, поднети приговоре на питања.



ВАЖНА НАПОМЕНА:

• Приликом одабира података за изборни предмет потребно посебно обратити 

пажњу о тесту за чије се полагање ученик пријављује.



ПРЕГЛЕД ПРИЈАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

• У подсекцији Евидентиране пријаве за ЗИ дат је преглед пријава за завршни испит.

• За појединачну пријаву приказане су њене основне информације (означено бројем 1 на

слици испод) и статус (означено бројем 2 на слици испод). Поред тога доступне су и акције

отказивања и преузимања PDF документа одговарајуће пријаве за завршни испит (означено

бројем 3 на слици испод).



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

• Након објављивања резултата завршног испита,
увид у резултате ће бити омогућен на детаљима
активне пријаве за завршни испит (пријава која је
у статусу евидентирана).

• Кликом на назив теста (означено бројем 1 на
слици испод) приказују се резултати које је
ученик остварио на одабраном тесту (означено
бројем 2 на слици испод).

• У централном делу за дати тест можете видети
спецификацију броја бодова по питањима
(означено бројем 3 на слици испод) и преузети
PDF документ теста (означено бројем 4 на слици
испод). За тестове који су прегледани ручно у
школи, преко портала Моја средња школа могу се
видети само збирни резултати по сваком тесту.
Увид у ове тестове може се остварити у школи.



ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

• У складу са Упутством за поступак приговора на резултате Завршног

испита приговори се, путем портала Моја средња школа, могу подносити искључиво

на резултате тестова који су прегледани у дигиталној форми и то искључиво у

терминима дефинисаним Календаром активности за спровођење Завршног испита

на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину. За тестове

који су прегледани ручно у школи приговори се могу поднети у матичној основној

школи.



ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ПРВОСТЕПЕНОЈ 
КОМИСИЈИ ЗА ПРИГОВОРЕ

• Да бисте поднели приговор најпре

је неопходно да одаберете

одговарајући тест

• Да бисте поднели приговор за

одређено питање, потребно је да у

реду табеле који одговара датом

питању, кликнете на дугме Поднеси

приговор у колони Након првог

нивоа приговора



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Сва упутства о завршном испиту биће прослеђена родитељима од стране

одељенских старешина.

23.11.2022.


