
ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ДО КРАЈА 
ШКОЛСКЕ 2013/14.  ГОДИНЕ 

 
 

1. Петак, 23. 05. 2014. године – крај наставе за 
матуранте 

2. од 26. до  29. 05. 2014. године - разредни испити за 
матуранте  

3. четвртак, 29. 05. 2014. године- пријава матурског 
испита. За пријаву потребно: Пријава и записник 
(добија се од одељењског старешине и 3 примерка 
матурског рада који је потписан на крају иза 
закључка) 

4. субота, 31. 05. 2014. године од 8,00 до 11,15 часова – 
матурски писмени задатак из српског језика и 
књижевности.  

5. понедељак, 2. 06. 2014. године од 8,00 до 11,15 часова 
- матурски писмени задатак из страног језика или 
математике. Тог дана настава ће за ученике првог и 
трећег разреда ( „А“ смена) почети у 16,15 часова и 
часови ће трајати 30 минута. Настава за ученике 
другог разреда („Б“ смена)  почеће у 12,00 часова. 

6. од 9. до 13. 06. 2014. 
године..................................Одбрана матурских радова 
( спискови накнадно) 

7. петак, 6. 06. 2014. године у 21,00 часова – матурско 
вече 

8. среда, 18. 06. 2014. године од 10,00 часова..........подела 
диплома матурантима 

9. петак, 20.06.2014. године – крај наставе за први, 
други и трећи разред 

10. од 23. до 25. 06. 2014. 
године..............................Припремна настава за 



ученике који су упућени на разредне и поправне  
испите 

11.  од 25. до 27.06.2014. године -  разредни испити за 
ученике првог другог и трећег разреда и поправни 
испит  за матуранте 

12. у понедељак, 30. 06. 2014. 
године.............................Подела сведочанстава 

13. у уторак,  1. 07. 2014. године..................УПИС 
УЧЕНИКА У ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

 ЗА УПИС ПОТРЕБНО: 
- пријава за упис ученика у средњу школу 
- сведочанство о завршеном претходном разреду 
- „ђачки динар“ у износу од 2000 динара ( 
осигурање ученика, обезбеђење ученика за целу 
школску годину од 8 до 20 часова, сведочанства, 
ђачке књижице, записници, диплома, пријаве, 
потврде, писмени задаци, контролни, тестови, 
припреме за грађанско.... , чланарина за Црвени 
крст и кречење) 

14. понедељак и уторак, 7. и 8. 07. 2014. године од  8,00 
до 15,00 - УПИС  УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ЗА 
ШКОЛСКУ 2014/15.  ГОДИНУ 

15. од 20.08.2014. године...................поправни испити 
 
 
 
 
Београд, 24. 04. 2014. године 
 Д и р е к т о р 

Дејан Јосиповић 


