
ПРЕДМЕТ ДНЕВНОГ РЕДА:Информација о резултатима завршног испита за 
школску 2010/11. годину.‐ 

Од  школске 2010/11. године, сходно члану 82. Закона о основама система образовања 
и васпитања(„Сл.гл.РС“,број  72/09),  за  ученике осмог разреда  уведено  је  полагање  завршног 
испита, за разлику од претходних година када су ученици полагали квалификациони испит. 

Завршни  испит  је  обавезан  и  полажу  га  сви  ученици,  без  обзира  да  ли  настављају 
образовање у трогодишњем или четворогодишњем образовању. 

По Календару  уписа  ученика  у  средње школе, школске  2011/12.године,утврђеном од 
стране Министарства  просвете  и  науке  Републике  Србије,  ученици  осмог  разреда  су  23.јуна 
текуће  године  полагали  завршни  тест  из  српског  језика,  а  24.  јуна  завршни  тест  из 
математике.У  односу  на  претходно  објављене  збирке  задатака,  у  завршним  тестовима, 
задаци су  били  50% познати  ,25% делимично познати и 25% потпуно непознатог садржаја. 

На  завршном  испиту  кандидат  је  могао  да  оствари  највише  20  бодова  по  предмету, 
односно укупно 40 бодова. 

Укупан  број  ученика  који  на  теритирији  општине  Горњи Милановац  завршавају  осми 
разред основне школе у школској 2010/11. години је 435. 

У свих седам основних школа, напред наведених датума, спроведен је завршни испит, 
те следи бројчани преглед изашлих ученика као и постигнути просечни резултати   из српског 
језика и математике: 

*  У  ОШ“Арсеније  Лома“Рудник,  за  полагање  завршног  испита    пријавио  се  један 
кандидат који је завршио осми разред школске 2009/10. године. 
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1.  ОШ“КРАЉ АЛЕКСАНДАР I“Г.М.  117  117  117  13,39  12,75 
2.  ОШ“МОМЧИЛО 

НАСТАСИЈЕВИЋ“Г.М. 
68  68  68  13,56  13,03 

3.  ОШ“СВЕТИ САВА“Г.М.  76  76  76  13,43  12,40 
4.  ОШ“ДЕСАНКА 

МАКСИМОВИЋ“Г.М. 
72  72  72  12,30  10,21 

5.  ОШ“ИВО АНДРИЋ „ПРАЊАНИ  41  41  41  11,51  9,88 
6.  0Ш“ТАКОВСКИ 

УСТАНАК“ТАКОВО 
31  31  30  9,75  9,07 

7.  ОШ“АРСЕНИЈЕ ЛОМА“РУДНИК  30  30+1*  30+1*  9,68  9,78 

435  436  435



Коначни  резултати  завршног  испита  објављени  су  на  огласним  таблама  основних 
школа 3.јула.2011. године. 

Попуњавање  и  предаја  листе  жеља  у  матичним  школама    и  унос  у  централну 
базу,планирано је за 4. и 5.јул 2011.године. 

Распоред  ученика  по  школама,  смеровима  гимназија  и  образовним  профилима 
обавиће  се  ‐  13.јула  од  8.00  часова, док ће  се 13. и 14  јула    текуће  године  (од 8.00 до  15.00 
часова), вршити  упис ученика у средње школе‐први уписни круг. 

Објављивање  преосталих  слободних места  за  упис  у  другом    кругу  биће 13.  јула од 
15.00 часова. 

Попуњавање , предаја и уношење листе жеља ученика за други уписни круг обавиће се 
14. јула од 9.00 до 15,00 часова. 

Упис ученика у средње школе –други уписни круг, вршиће се  16.  јула, у времену од 8,00 
до 15,00 часова. 

Према  Конкурсу  за  упис  ученика  у  први  разред  средње школе  за  школску  2011/12. 
годину, у све три милановачке средње школе предвиђено је 426 места и то: 

Гимназија  „Таковски  устанак“  Горњи Милановац,  укупно  120  места  и  то:општи  тип‐ 
60;друштвено језички смер‐30 и општи тип‐енглески‐30. 

Економско‐трговачка  школа  “Књаз  Милош“  Г.Милановац  ‐укупно  132  места  и 
то:Подручје  рада‐Трговина‐образовни  профил  трговац‐30(3год);Подручје  рада‐ 
Економија,право  и  администација:образовни  профили:‐финансијски  админстаратор‐оглед 
24,службеник осигурања‐оглед 24,економски техничар 30 и комерцијалиста‐оглед 24. 

Техничка школа“Јован Жујовић“Г.Милановац‐укупно 174 места и то: 

Подручје  рада‐Пољопривреда  ,производња  и  прерада  хране:образовни  профил‐ 
произвођач прехрамбених производа 30 

Подручје рада‐Машинство и обрада метала‐образовни профили:инсталатер 10 (3год.) 
,аутомеханичар 10 (3 год.), бравар 10 (3 год.) 

Подручје  рада:Електротехника‐образовни  профили:електромеханичар  за  машине  и 
опрему  15  (3  год),  електромеханичар  за  термичке  и  расхладне  уређаје  15  (3  год.),техничар 
мехатронике –оглед 24 и електротехничар рачунара 30. 

Подручје  рада:Хемија,  неметали  и  графичарство‐образовни  профил‐техничар  за 
заштиту животне средине 30. 

Број:4‐03‐610‐124/11‐1 
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