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УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 

  Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који 

се уписују у: 

– школу за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и 

одељење, математичка гимназија и одељење, одељење за ученике са посебним 

способностима за физику у гимназији, одељење које остварује наставни план и 

програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику, одељење за ученике с посебним способностима за биологију и хемију у 

гимназији),  

 Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи. 

 На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у 

претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену 

школу, односно образовни профил. 

 Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном 

броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу 

школу, односно образовни профил.  

Кандидати који су положили пријемни испит и конкуришу за упис у: 

– одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику у гимназији 

попуњавају у матичној ОШ образац за унос жеља и имају право да у 

матичној основној школи писмено изразе највише 20 опредељења за даље 

школовање(као и сви остали). 

Опредељење кандидата садржи: шифру ученика, назив школе, место 

школе, шифру и назив образовног профила, типа или смера гимназије, у складу с 

подацима објављеним у Конкурсу.  

Опредељења ових кандидата могу бити како образовни профили за које су 

положили одговарајући пријемни испит, тако и остали образовни профили (за које се не 

полаже пријемни испит). 

 На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-

листи, кандидати се распоређују по типу, смеровима, односно образовним профилима, 

као и средњим школама. 

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним 

школама и одговарајућим средњим школама. 

Кандидати који су положили одговарајући пријемни испит могу да 

конкуришу у свим школама у Републици Србији у којима је Конкурсом одређен упис у 

школе и одељења за које је услов положен одговарајући пријемни испит. 

Приликом исказивања опредељења за даље школовање (попуњавања листе 

жеља), ови кандидати, уколико су положили одговарајући пријемни испит за више 

школа или образовних профила за које је услов положен одговарајући пријемни испит, 

опредељења исказују по редоследу који одговара интересовањима кандидата. 

Обавештење о попуњавању листе жеља биће истакнуто на огласној табли 

школе у којој полажу пријемни испит, као и у матичној основној школи.  

Распоређивање и упис ових кандидата обавља се у истим роковима као и 

упис кандидата у школе за које се не полаже пријемни испит, осим за кандидате који 

уписују музичке и балетске школе, што је назначено у Календару активности. 
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Упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику 

 

 За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за 

ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже 

пријемни испит на коме решава тест из математике.  

Тест из математике се полаже у складу са општим стандардима постигнућа 

за крај обавезног образовања.  

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из 

математике.  

Кандидат за упис у одељење за за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 

бодова на тесту из математике.  

Кандидати који положе пријемни испит за одељење које остварује 

наставни план и програм за ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику могу да конкуришу за упис у свим гимназијама у Републици Србији које 

према Конкурсу уписују наведена одељења. 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење 

које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог конкурса, јесу такмичења 

из математике, физике и информатике и рачунарства, у организацији:  

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика 

основних школа из математике); 

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет 

Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике); 

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије 

(Такмичење ученика основних школа из рачунарства). 

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком 

такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и 

рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 

бодова за треће место. 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење које 

остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима 

за рачунарство и информатику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја 

предвиђеног за упис, има кандидат који је:  

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,  

2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,  

3) освојио већи број бодова на такмичењима исказан у тачки 3.3. Конкурса,  

4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту. 

 

 


