
15. 05. 2020.  МПНТР - полагање пријемних испита за упис у специјализоване 

средње школе и одељења 

 

Преузето са: http://www.mpn.gov.rs/polaganje-prijemnih-ispita-za-upis-u-specijalizovane-

srednje-skole-i-odeljenja/ 

Ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита за упис у 

специјализоване средње школе и одељења треба да изврше додатне пријаве за 

конкретну школу коју желе да упишу. То се односи на ученике који уписују 

Математичку, Филолошку и Карловачку гимназију, као и на ученике са посебним 

способностима за математику, физику, рачунарство и информатику, биологију и 

хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност, ученике са 

посебним способностима за филолошке науке, ученике који део наставе остварују 

на страном језику, музичке, балетске, ликовне и друге. 

Додатна пријава се врши попуњавањем обрасца Пријава за полагање пријемног 

испита која се налази на следећем линку:  http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc 

Попуњену пријаву послати на мејл адресу школе коју желе да упишу. У тексту мејла 

навести и генерички број који је добијен при онлајн пријављивању. Списак школа са мејл 

адресама налази се на следећем линку:  http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2020/05/SPISAK-ŠKOLA-ZA-KOJE-SE-POLAŽE-PRIJEMNI-ISPIT-LINK-

2.xlsx 

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита. 

Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили, 

могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца Пријава за полагање пријемног 

испита на линку:  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-

POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc, који предају у школи коју желе да 

упишу. 

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља 

се од 18. до 21. маја 2020. године. 

Полагање пријемних испита врши се у школи која има одређени образовни 

програм/профил, сем за ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику (ИТ одељења). За ова одељења пријемни испит ће се организовати у 16 

гимназија на територији Републике Србије. Списак школа где ће се полагати пријемни 

испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета 

гимназија који обезбеђују епидемиолошку безбедност. 

Предаја спортске документације за Спортску гимназију и одељења ученика са посебним 

способностима за спорт реализоваће се 8. и 9. јуна у школама које имају ова одељења. 

Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за 

школску 2020/2021. годину се налази на линку:  http://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls 
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