
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ И ОДЕЉЕЊА 

 

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

средње школе и одељења ће се пријављивати слањем мејла средњој школи 

(muzickacacak@gmail.com) и попунити електронски образац пријаве и у тексту мејла 

навести генерички број који су добили при првом онлајн пријављивању почетком априла 

месеца. Образац пријаве се налази на сајту министарства ( 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 ). У 

обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове 

шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи. 

 

Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем 

мејла (одговор мејлом). 

  

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

(немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте 

пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу. Оверен примерак пријаве је 

доказ да је извршено пријављивање. 

  

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

се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова 

до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује 

пријем пријаве.  
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Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу 

школу за школску 2020/2021. годину 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

ПРИЈЕМНОГ  ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ 

ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ  

дан 2020 

 

Централизовано онлајн пријављивање кандидата за 

пријемни испит/специјализовану гимназију/уметничку 

школу                                  

понедељак-

четвртак 

18-

21.05. 

Пријемни испити у музичким школама петак-

недеља 

12-

14.06.  

08.00 

Прелиминарни резултати пријемних испита до уторка  16.06.               

до 

08.00 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на 

резултате пријемног испита  

уторак  16.06.                  

10.00-

16.00 

Коначни резултати пријемних испита до среде 17.06.              

до 

08.00 

 

 



Средње школе обрађују документацију кандидата у складу са прописима о заштити 

података о личности. 

 


