
Упутство за креирање и преглед детаља пријаве за завршни испит 
За сваког ученика 8. разреда, који полаже завршни испит, потребно је креирати пријаву за завршни испит. 

Ове године ће пријаву ученика за завршни испит моћи да ураде родитељи, односно, други законски заступници 

преко портала Моја средња школа. Пријаву ће подносити директори или овлашћена лица у школи (и/или 

одељенске старешине) само у случају када пријава није поднета од стране родитеља. 

Креирање пријаве за завршни испит за одређеног ученика омогућено је на страници Ученик у Доступним акцијама 

(Слика 1) кликом на Поднеси пријаву за завршни испит. 

 

Слика 1 – Акција: Поднеси пријаву за завршни испит 

Кликом на акцију Поднеси пријаву за завршни испит отвара се страница за пријаву за завршни испит ученика са 

детаљима (Слика 2). 

 

Слика 2 – Страница за креирање пријаве за завршни испит 



На приложеној форми, за сваки тест на завршном испиту неопходно је обележити информације о тестирању, врсти 

теста (стандардни тест или ИОП тест), језику (на ком ће ученик радити тест) и прилагођавању (увећан фонт, брајево 

писмо). 

Додатно, када је реч о изборном предмету потребно је изабрати и тест који ће ученик полагати (историја, 

биологија, географија, хемија, физика), ако је у питању Тестирање – изборни предмет. Уколико је реч о ФООО 

тестирању, избор теста није доступан. 

Пример 1 
Ученик по редовном програму завршава основну школу на српском језику и није потребно прилагођавање 

тестова за сва три тестирања на завршном испиту (Матерњи језик, Математика и Изборни предмет). Као 

изборни предмет који ће полагати бира географију. 

У одељку Матерњи језик у делу Тестирање потребно је изабрати Тестирање – матерњи језик (Слика 3). 

 

Слика 3 - Тестирање: Тестирање - матерњи језик 

У одељку Матерњи језик у делу Врста теста потребно је изабрати Стандардни тест (Слика 4). 

 

Слика 4 - Врста теста: Стандардни тест 

  



У одељку Матерњи језик у делу Језик потребно је изабрати Српски језик (Слика 5). 

 

Слика 5 - Језик: Српски 

Део Прилагођавање остаје празан јер за ученика није потребно прилагођавање. 

 

По истој процедури уносе се подаци за преостала два тестирања (Математика и изборни предмет). 

Додатно, у одељку Изборни предмет у делу Тест потребно је изабрати Географија (Слика 6). 

 

Слика 6 - Изборни предмет, тест: Географија 

  



Након што се унесу све потребне информације, неопходно је сачувати пријаву за завршни испит кликом на дугме 

Креирај пријаву (Слика 7). 

 

Слика 7 - Креирај пријаву 

Пример 2 
Ученик се образује по ИОП2 на српском језику и није потребно прилагођавање тестова за сва три тестирања 

на завршном испиту (Матерњи језик, Математика и Изборни предмет). Као изборни предмет који ће полагати 

бира географију. 

• У одељку Матерњи језик у делу Тестирање потребно је изабрати Тестирање – матерњи језик. 

• У одељку Матерњи језик у делу Врста теста потребно је изабрати ИОП2 тест. 

• У одељку Матерњи језик у делу Језик потребно је изабрати Српски језик. 

• Део Прилагођавање остаје празан јер за ученика није потребно прилагођавање. 

Неопходно је поновити унос за преостала тестирања (Математика и Изборни предмет), с тим што је у одељку 

Изборни предмет у делу Тест потребно изабрати Географија (Слика 8), након чега се може потврдити креирање 

пријаве, кликом на дугме Креирај пријаву (дугме означено на слици 7).  

 

Слика 8 – Креирање ИОП пријаве за завршни испит 



Пример 3  
Ученик се образује по посебном (ФООО) програму на српском језику и није потребно прилагођавање тестова за 

сва три тестирања на завршном испиту (Матерњи језик, Математика и Изборни предмет). 

• У одељку Матерњи језик у делу Тестирање потребно је изабрати Тестирање – матерњи језик - ФООО. 

• У одељку Матерњи језик у делу Врста теста потребно је изабрати Стандардни тест. 

• У одељку Матерњи језик у делу Језик потребно је изабрати Српски језик. 

• Део Прилагођавање остаје празан јер за ученика није потребно прилагођавање. 

Додатно, у одељку Изборни предмет у делу Тестирање неопходно је одабрати Тестирање – комбиновани – ФООО, 

избором ове ставке вредност у делу Тест биће аутоматски подешена на Комбиновани, те није потребно правити 

додатни избор, као у претходним примерима. (Слика 9) 

Након уноса свих тестирања може се потврдити креирање пријаве, кликом на дугме Креирај пријаву (дугме 

означено на слици 7).  

 

Слика 9 - Креирање ФООО пријаве за завршни испит 

Напомена: Узимајући у обзир да је тест за ФООО ученике обједињен (ученици добијају један тест, као и 

претходне године), за сва три теста потребно је изабрати исти језик. 

  



Преглед детаља пријаве за завршни испит 
Увиду у детаље поднете пријаве на завршни испит за одређеног ученика (без обзира да ли је она поднета од стране 

родитеља или матичној ОШ) може се приступити са странице Детаљи ученика, у секцији Пријаве (означено бројем 

1 на слици испод), кликом на избор Завршни испит (означено бројем 2 на слици испод), а потом на ред у табели 

Пријаве за завршни испит који одговара активној пријави, односно оној која је у статусу „Евидентирана“ (означено 

бројем 3 на слици испод). 

 

Након избора опције за одлазак на детаље евидентиране пријаве за завршни испит за одабраног ученика, отвориће 

се страница са детаљима пријаве са свим потребним информацијама (приказ дат на слици испод). Са ове странице 

је у каснијој фази спровођења завршног испита могуће поднети приговоре (описано у видео упутству Пријем и 

обрада приговора, које се налази у категорији видео упутстава Завршни испит, на административном порталу у 

секцији Видео упутства). 

 


