
 

 

ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ 2022. (ПДМ) 

ИНФОРМАТОР ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 

 

ШТА ЈЕ ДРЖАВНА МАТУРА? 

 

 ДРЖАВНА МАТУРА ЈЕ ИСПИТ КОЈИМ СЕ ЗАВРШАВА СРЕДЊА 

ШКОЛА. 

 УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДИПЛОМЕ О ЗАВРШЕНОЈ СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

ЈЕСТЕ ПОЛОЖЕНА ДРЖАВНА МАТУРА. 

 НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УЧЕНИК/УЧЕНИЦА ПОЛОЖИ СВА ТРИ ИСПИТА 

У ОКВИРУ ОБАВЕЗНОГ ДЕЛА МАТУРЕ. 

 У АПРИЛУ 2022. ГОДИНЕ РАДИМО ДРУГО ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ 

МАТУРЕ СА УЧЕНИЦИМА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА. 

 ПРВА ДРЖАВНА МАТУРА БИЋЕ ОДРЖАНА У ЈУНУ 2024. ГОДИНЕ. 

 

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ПИЛОТА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ 

 

 ПИСМЕНИ ИСПИТ 

УТОРАК, 05. 04. 2022:  

Српски језик и књижевност/ матерњи језик и књижевност 

СРЕДА, 06. 04. 2022:        

Математика 

ЧЕТВРТАК, 07. 04. 2022:   

Општеобразовни наставни предмети 

 ИСПИТИ СЕ СВАКОГ ДАНА ПОЛАЖУ ОД 12.00 ДО 15.00 ЧАСОВА. 

 СПИСАК И РАСПОРЕД УЧЕНИКА ПО УЧИОНИЦАМА БИЋЕ ПОЗНАТ 

НА ДАН ПОЛАГАЊА. 



 

 

 УЧЕНИЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА НА ДАН ПОЛАГАЊА СА СОБОМ 

ПОНЕСУ ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ДРУГИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТ СА 

СЛИКОМ. 

 

 

ПОТРЕБАН И ДОЗВОЉЕН ПРИБОР  

(приказ у табели) 

 

ШИФРА 

ТЕСТА 
ИСПИТ 

ХЕМИЈСКА 

ОЛОВКА 

ГРАФИТНА 

ОЛОВКА, 

ГУМИЦА И 

РЕЗАЧ 

КАЛКУЛАТОР* 

ШЕСТАР И 

ДВА 

ТРОУГЛА 

3001 
Српски језик и 

књижевност 
✔ 

   

3101 Математика ✔ ✔ ✔ ✔ 

3201 Енглески језик ✔    

3203 Немачки језик ✔    

3204 Руски језик ✔    

3205 
Француски 

језик 
✔    

3301 Биологија ✔ ✔ ✔  

3302 Физика ✔ ✔ ✔ ✔ 

3303 Хемија ✔ ✔ ✔  

3401 Географија ✔ ✔ ✔  

3402 Историја ✔    

*Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмабилан 

 

 

 



 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ТЕСТОВА 

 

Скaлa оцењивања је петостепена и обухвата бројчане оцене 

 Недовољан (1) 

 Довољан (2) 

 Добар (3) 

 Врло добар (4) 

 Одличан (5) 

 
Уколико се ученик слаже, наставник му као једну од оцена у другом полугодишту у 

школској 2021/2022. години може унети у дневник оцену из тог предмета на основу 

постигнутих резултата на тесту. 

 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 

1. Датуми полагања и подношења пријаве 

 

Сваки кандидат је у обавези да поднесе Пријаву за полагање матурских испита 

у школи у којој похађа четврти разред средњег образовања. Пријава за 

полагање матурских испита предаје одељенском старешини, а секретар ШМК-

а треба да провери тачност података и унесе евентуалне корекције. Кандидат 

по правилу у једном дану полаже један испит, односно један део испита. 

Испити  се полажу 5, 6 и 7. априла 2022. године. 

 

 

 

 



 

 

2. Почетак писменог испита 

 

Писмени испит из одређеног општеобразовног наставног предмета полажу сви 

кандидати у истом дану и у исто време. ШМК најкасниеј три дана пре почетка 

полагања првог испита на огласној табли објављује листу дозвољеног прибора 

за појединачне испите како би кандидати знали који прибор да понесу на 

испит. Писмени испит почиње у 12.00 часова. Ако на почетку писменог испита 

постоје оправдани разлози зашто полагање испита не може почети у наведено 

време, председник ШМК о томе обавештава ПДМ, који уз сагласност 

Републичке комисије може да одложи почетак полагања испита за највише 30 

минута. 

 

3. Кашњење на испит и прекид испита 

 

Ако кандидат закасни на почетак испита до 30 минута, дозвољено му је да 

приступи полагању. Време полагања испита му се не продужава. Ако кандидат 

из оправданих разлога закасни на почетак писменог испита за више од 30 мин, 

забрањен му је приступ полагању испита. 

 

4. Привремено одсуство са полагања   

 

Током полагања испита дозвољено је да уз одобрење и у пратњи дежурног 

наставника, односно члана ШИК-а просторију у којој се полаже писмени 

испит напусти само један кандидат у исто време. Одсуство одобрава дежурни 

наставник, односно председник ШИК-а. Кандидат ван просторије у којој се 

полажу испити не треба да комуницира са другим лиима и не треба долази у 

контакт са недозвољеним прибором. Првих 30 мин нако почетка писменог 



 

 

испита и последњих 15 мин пре истека времена одређеног за полагање теста, 

кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој полажу испит. 

 

5. Просторије 

 

Просторије у којима ће кандидати да полажу писмене испите треба да буду 

уређене и закључане најмање 12 часова пре почетка испита. У свакој клупи 

седи по један кандидат. Клупе се распоређју тако да је удаљеност између два 

кандидата у сваком смеру 1,5 м и то тако да дежурни наставници могу да прођу 

између сваке две клупе. Све столице морају бити окренуте у истом правцу. Ако 

је клупа са две столице, сви кандидати морају да седе на столици на истој 

страни клупе. 

 

6. Распоређивање кандидата и дежурних наставника 

 

ШМК најкасније  60 минута пре почетка писмених испита на огласној табли 

или на видљивом месту у школи објављује имена дежурних наставника, 

спискове и распоред кандидата, просторије у којима ће се полагати писмени 

испит и време испита. Кандидати се окупљају 20 мин пре почетка писменог 

испита. Због индетификације, кандидат на испиту мора имати лични документ 

са фотографијом, који пре почетка испита треба да положи на ивицу клупе. 

Кандидати морају да поштују упутства дежурног наставника, задатке решавају 

самостално, не смеју разговарати, нити реметити полагање испита. У 

просторију кандидати могу унети само неопходне личне ствари које се морају 

одложити на за то предвиђено место. Не смеју имати помагала попут мобилних 

телефона или других преносивих уређаја електронске комуникације. Током 

полагања испита кандидатима није дозвољено поседовање, однпосно употреба 



 

 

недозвољеног прибора, окретање, разговарање, односно комуницирање, 

преписивање или допуштање пртеписивања, ометања тока испита, напуштање 

просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставниканити 

поседовање недозвољених материјала. 

 

7. Зaвршeтaк писменог испитa 

 

Кандидат који је започео да полаже писмени испит мора да преда испитне 

материјале. Aкo кaндидaт из нeoпрaвдaних рaзлoгa прeстaнe сa пoлaгaњeм 

писменог испита, смaтрaћe сe дa није положио испит. У складу са Стручним 

упутством, кандидат може да превремено преда тест и да напусти испитну 

просторију. Дежурни наставник у Записник о полагању писменог испита 

упише време предаје испитних материјала. Када је истекло време предвиђено 

за полагање, дежурни наставник обавештава кандидате дa прeстaну сa 

пoлaгaњeм испитa и остану на својим местима. Дежурни наставник на 

завршетку полагања проверава да ли су кандидати предали све подељене 

материјале и да ли су они попуњени у складу са упутством. Ако се 

идентификују недостаци, покуша да их отклони и то забележи у Записник о 

полагању писменог испита, и тек онда дозволи кандидатима да напусте 

просторију. 

 

8. Присуство других лица 

 

Поред председника, односно секретара ШМК-а испиту могу присуствовати 

чланови радних група, саветници у ЗВКОВ-у, ЗУОВ-у, просветни саветници и 

спољни сарадници овлашћени од стране Министарства. 

 



 

 

НАПОМЕНЕ 

 

 У  ДАНИМА ПОЛАГАЊА ИСПИТА,  ЧАСОВИ ЋЕ ТРАЈАТИ 30 

МИНУТА, НАСТАВА ЋЕ ТРАЈАТИ ДО 11 И 15 ЧАСОВА. ЧАСОВИ 

КОЈИ ЋЕ БИТИ ПРОПУШТЕНИ У ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

(СЕДМИ И ОСМИ ЧАСОВИ) НАДОКНАДИЋЕ СЕ ПО ПЛАНУ 

НАДОКНАДЕ КОЈИ ЋЕ ШКОЛА ДОНЕТИ.  

 УЧЕНИЦИ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  ПРИСУСТВУЈУ НАСТАВИ У 

ДАНИМА КАДА ПОЛАЖУ ИСПИТ. 

 ТЕСТОВИ СА ПРВОГ ПИЛОТИРАЊА КАО И СВЕ ДОДАТНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ДРЖАВНОЈ МАТУРИ НАЛАЗЕ СЕ НА САЈТУ 

https://matura.edu.rs/ 

 


