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ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ 
 

 

 

Обавјештавају се матуранти ЈУ Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бања 

Лука да су термини активности везаних за полагање матурског испита 

сљедећи: 

 

1. Пријава матурског испита - од петка 29.05.2020. године до уторка 

02.06.2020. године, од 08 h до 14 h. 

Матурски испит се пријављује електронским путем на платформи за 

електронско учење Moodle у категорији Матурски испит/ Разред и 

одјељење/ Пријава матурског испита. Неопходно је да ученици попуне 

образац за пријаву матурског испита и доставе га на предвиђено мјесто 

на платформи. 

 

2. Предаја матурског рада до 02.јуна 2020. године. 

Матурски рад се предаје електронским путем на платформи за 

електронско учење Moodle у категорији Матурски испит/ Разред и 

одјељење/ Mатурски рад. 

 

3. Писмени дио матурског испита из Српског језика ће се одржати у 

четвртак 04.06.2020. године од 10h до 11.30. 

Писмени дио матурског испита из Српског језика ће се полагати 

електронским путем на платформи за електронско учење Moodle у 

категорији Матурски испит/ Разред и одјељење/ Српски језик. 

Писмени дио матурског испита из Српског језика полажу сви ученици 

истог дана  у трајању од два школска часа. 

Писмени дио матурског испита из Српског језика је елиминаторан. 

Уколико ученик у одређено вријеме не заврши рад, предаје оно што је 

написао.  

Резултати писменог дијела матурског испита из Српског језика ће бити 

објављени 05. јуна 2020. године у 14 сати на Moodle платформи. 
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4. Одбрана практичног дијела матурског испита ће се одржати у 

понедјељак 08.06.2020. године и уторак 09.06.2020. године у 14h. 

Одбрана матурског рада ће се полагати електронским путем на 

платформи за електронско учење Moodle у категорији Матурски испит/ 

Разред и одјељење/ Матурски рад. Одбрана матурског рада може да траје 

до тридесет минута. Одбрана матурског рада ће се одвијати према 

распореду који дефинише Комисија. 

 

5. Изборни предмет се полаже у сриједу 10.06.2020. године и четвртак 

11.06.2020. године у 14h.  

Изборни предмет ће се полагати електронским путем на платформи за 

електронско учење Moodle у категорији Матурски испит/ Разред и 

одјељење/ Изборни предмет. Полагање изборног предмета траје до 

двадесет минута. Полагање Изборног предмета ће се одвијати према 

распореду који дефинише Комисија. 

 

 

 

                                                                                 ДИРЕКТОР 

                                                                        Ирина Чавић, дипл.инж. 
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