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 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

Датум Време Врста активности 

 

31.05.2019. (петак)  Завршетак наставе за завршне разреде 

03.06.2019. (понедељак)  13.00 Седнице Oдељењских већа завршних разреда 

04.06. - 07.06.2019.  Разредни испити за неоцењене ученике и испити по 

жалби на оцену 

05.06.2019. (среда) 10.00 Испит за проверу стручно-теоријских знања – 

одељење 4-4 

10.06.2019. (понедељак) 13.00 Наставничко веће за ученике завршних разреда 

 1330 -

1500 

ПРИЈАВА поправног, матурског  и завршног испита и 

предаја радова код одељ.старешине 

11.06.2019. (уторак)   11.00 Писмени део матурског испита – Српски језик 

12.06.2019. (среда) 8.00 Усмени део матурског испита – Изборни предмет  

 одељење 4-1, 4-2 и 4-3  - шк. радионица 

13.06.2019. (четвртак) 8.00 Одбрана матурског практичног рада  и одбрана 

завршног испита -  (шк. радионица 

14.06.2019. (петак)   13.00 Наставничко веће и Испитни одбор 

17.06.2019. (понедељак) 13.00 Преглед документације (дипломе, сведочанства, дневници и  

матичне књиге) од стране комисије и одељ. старешине 

18.06.2019. (уторак)   13.00 Преглед исправљене документације и потписивање 

сведочанстава и диплома 

19.06.2019. (среда) 13.00 Подела сведочанстава и диплома 

21.06.2019. (петак)  Завршетак наставе за остале разреде 

24.06.2019. (понедељак) 8.00 Седнице Одељењских већа и  Наставничко веће 

25.06. -  28.06.2019. 9.00 Разредни испити за неоцењене ученике(I, II и III 

разред) 

25.06.2019. (уторак) 8.00 Писмени део поправног испита (страни језик, 

математика, српски језик) 

26. и 27.06.2019. (среда и 

четвртак) 

8.00 Усмени део поправног испита 

27.06.2019. (четвртак) 12.30. Наставничко веће 

 

28.06.2019. (петак) 

8.00 Преглед документације од стране комисије и одељ. 

старешине (сведочанства, дневници и матичне књиге)    и 

потписивање сведочанстава 

13.00  Подела сведочанстава (исправних) 

 

01.07.2019. (понедељак) 

8.00 Преглед исправљене документације стране комисије  

и одељ.старешине (сведочанства, дневници и матичне 

књиге) и потписивање  исправљених сведочанстава 

12.00 Подела сведочанстава (исправљених) 

02.07. – 05.07.2019. 9.00 Пријем жалби и испити по жалбама  на оцену 

08.07. и 09.07.2019. 8.00-

15.00 

Упис ученика у први разред шк.2019/2020. године –

први уписникруг 

11.07.2019.  8.00-

15.00 

Упис ученика у први разред шк.2019/2020. године –

други уписни круг 
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