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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  09.04.2020. четвртак  
  
 

I) ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ ОСМАКА. У мејл поруци коју је руководилац актива 
директора основних школа ГО Палилула упутио нашој школи 08.04.2020. у 
08:35:49 часова, прослеђене су следеће инструкције за реализацију пробног 
завршног испита: 

a. одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета 
накнадно, по окончању забране кретања, 

b. Министарство просвете, НИТР донело је одлуку да спроведемо онлајн 
тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену 
знања и то би био први пробни тест који је у складу са тренутним 
могућностима рада од куће, 

c. Резултати теста се неће оцењивати, 
d. Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате. На основу 

ових резултата, наставници треба да планирају подршку ученицима у 
склопу припрема за завршни испит, 

e. По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни 
завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, 

f. Техничке припреме за спровођење онлајн пробног завршног испита: 
i. Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања 

ће се реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs.  
ii. Ученици ће платформи приступати користећи налоге које добију 

од одељенских стареши (старешине су ђачке налоге добили од 
педагога), 

iii. Адреса електронске поште за ђаке добија се када се на корисничко 
име (налог) надовеже @eprosveta.ac.rs , 

iv. Одељенске старешине су обавезне да спроведу проверу да ли су 
сви ђаци њиховог одељења успели да активирају налог за приступ 
платформи Microsoft Teams најкасније  9.априла 2020. 

v. Након што од одељењских старешина добију налоге, очекује се да 
ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе 
платформи како би проверили приступне параметре, упознали се 
са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. 

vi. Демо тест ће имати четири питања, 
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vii. Термини за онлајн тестирање: 
a) 22.април – тест из српског језика 
b) 23.април – тест из математике 
c) 24.април – комбиновани тест 

viii. Ученицима ће сваки тест бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) 
ix. Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је 

проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању 
тестова, 

x. Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, 
које ће бити временски ограничено! 

xi. резултате теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног 
истека времена за решавање теста, 

  
 

 
Влада Вучинић, директор школе   


