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А какву врсту испита полажеш при упису у школу коју 

желиш ?  

  

      ЗАВРШНИ  ИСПИТ  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ( тест из  српског језика + тест из математике + 
комбиновани тест из више предмета )  мораш обавезно да полажеш да би уписао-ла било 
коју трогодишњу или четворогодишњу школу. 

      ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  полажеш ако желиш да упишеш : 

• УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ ( МУЗИЧКЕ, ЛИКОВНЕ ИЛИ БАЛЕТСКЕ ОБЛАСТИ)  
• ФИЛОЛОШКУ или МАТЕМАТИЧКУ ГИМАНЗИЈУ  
• ШКОЛУ ЗА ТАЛЕНТЕ 
• ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ 

Како да израчунаш поене које имаш при упису 

у жељену школу ? 

Максималан број поена је 100. Неко ко има I,II или III  
републичко или савезно место на такмичењу у осмом разреду може да има и  

више од 100 поена. 

Формула : број поена из основне школе + број поена са испита (ЗАВРШНОГ  
или пријемног) = максимум 100 поена (додај и поене са такмичења па може и 

који поен више од 100) 
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Број поена из школе: Максимум поена које можеш да понесеш из школе, на основу успеха који си 
имао у основној школи, је 60 поена. Рачуна се када просек на крају школске године у шестом, 
седмом и осмом разреду сабереш,а онда тај број помножиш са 4. 

Формула : број поена из школе = (просек оцена VI+VII+VIII)*4= максимум 
60 поена 

Број поена са ЗАВРШНОГ  испита зависи од тебе. Колико си добро савладао градиво из српског 
језика , математике и осталих предмета у комбинованом тесту. Испити из српског и математике  
носе по максимум  16 поена а комбиновани тест 8 поена. Ти се потруди за сваки поен јер је он 
твоја додатна степеница ка жељеној школи. 

Формула: број поена са ЗАВРШНОГ испита = број поена са испита из српског 

језика (максимум 16) + број поена са испита из математике (максимум 16)+ 
број поена са комбинованог теста (максимум 8 поена)= максимум 40 поена 

Како изгледа систем образовања после завршене основне 

школе? 

         

                 Да ли знаш како изгледа систем образовања у Србији, да ли знаш где све можеш да се 
упишеш по завршетку основног школовања? Ако не знаш прочитај редове које следе. 

                После завршене основне школе можеш да изабереш један од три главна пута 
образовања. Можеш да упишеш : 

I   Гимназију  

II  Средњу стручну школу ( ТРОГОДИШЊА - занати  и  ЧЕТВОРОГОДИШЊА ЗАНИМАЊА - 
техничари ) 

III Уметничку школу  

               Који ћеш пут да одабереш пре свега би требало да зависи од твојих професионалних 
интересовања и жеља за будућност, способности које имаш а наравно зависиће и од успеха који 
си до сада имао јер је број поена које носиш из школе јако важан за упис. Помоћи ће ти добро 
урађен завршни испит из основне школе  и пут ка жељеној школи је све ближи за тебе. 


