
      ОБАВЕШТЕЊЕ 
ЗАВРШНИ ИСПИТ У ШКОЛСКОЈ 

2018/2019. ГОДИНИ 
1. Ученици 8. разреда ће у три дана радити три теста: 

- 17. јуна 2019. године, од 9:00 до 11:00 – тест из 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА  

- 18. јуна 2019. године, од 9:00 до 11:00 – тест из 

МАТЕМАТИКЕ  



- 19. јуна 2019. године, од 9:00 до 11:00 – 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

2. На огласној табли школе дат је ЈЕДИНСТВЕНИ 

СПИСАК свих ученика 8. разреда који полажу 

завршни испит по азбучном реду ( редни број, име и 

презиме ученика, одељење, назив просторије у којој 

ученик полаже испит;  – списак ученика је саставни 

део овог обавештења 

3. Напомена: У сали за физичко васпитање у којој 

полаже испит, ученик седи на месту са редним 

бројем који одговара редном броју са јединственог 

списка ученика. 



4. Ученик који полаже завршни испит мора код себе 

имати оверену фотографију у ђачкој књижици и 

уписан идентификациони број ученика. 

5. СПИСАК ПРИБОРА ЗА РАД: ( Обавезно понети ђачку 

књижицу! 

 за српски језик – графитна оловка,  плава 

хемијска оловка ( не може бити оловка „ пиши-

бриши) и гумица;  

 за математику – графитна оловка, плава хемијска 

оловка( не може бити оловка „ пиши-бриши) , 

гумица, троугао, лењир и шестар;  



 за комбиновани тест – графитна оловка, плава 

хемијска оловка ( не може бити оловка „ пиши-

бриши) и гумица 

6. Од личних ствари на испит се може унети само 

вода/освежавајући напитак, а све остале ствари се 

одлажу у свечаној сали школе. 

 

 
 

 

У Сремским Карловцима Школски тим за  полагање 

12.06.2019. године          завршног испита 



                 ВАЖНА УПУТСТВА 

У дане полагања испита, ученици треба да буду у 

школи – свечана сала, у 8:00 часова, где са одељењским 

старешинама проверавају да ли имају све што је 

потребно за приступање завршном испиту. Све личне 

ствари ученици одлажу у овој просторији. Заједно са 

дежурним наставницима, ученици у 8:30 часова улазе у 

салу за физичко васпитање и седају на своја места, по 

редном броју ученика са ЈЕДИНСТВЕНОГ СПИСКА. 

                                  

У Сремским Карловцима                                                          Школски тим за завршни испит 

  12.6.25019. године 


