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СВЕ ШТО ДОЖИВЕХ, ОСЕТИХ, ШТО СМИСЛИХ, 
ШТО СХВАТИХ ВИДОМ ТЕК ОЧИЈУ СТИСЛИХ, 

СВЕ У ТОЈ УСКОЈ УБОГОЈ ДОМАЈИ, - 
ТУ МОЈА ЗВЕЗДА И МРКНЕ И СЈАЈИ! 

(Вељко Петровић, 1884-1967) 
 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА који полажу пријемни испит за упис у 1. 
разред на новом рачунарском смеру биће истакнут на огласној табли у 
школи у петак, 2. јуна. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже у НЕДЕЉУ, 04. јуна у 
10:00 часова. Потребно је да се кандидати за полагање пријемног испита 
пријаве дежурним наставницима у Гимназији између 09:20 и 09:30. За 
пријемни испит је потребно понети прибор за писање и ђачку књижицу или 
пасош (или неки други документ са сликом) ради идентификације. 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ  
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШК. 

2016/2017. ГОД.  И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ 
ШКОЛУ ЗА ШК. 2017/2018.  ГОДИНУ  

Календар полагања завршног испита: 

 14.06.2017.г. среда, српски/матерњи језик, од 9-11 часова 

 15.06.2017.г. четвртак, математика, од 9-11 часова 

 16.06.2017.г. петак, комбиновани тест, од 9-11 часова 

 18.06.2017.г. недеља, прелиминарни резултати завршног испита објављују 
се у основним школама до 8 часова 
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 19.06.2017.г. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на 
прелиминарне резултате завршног испита, од 8 до 16 часова у основним 
школама 

 20.06.2017. г. уторак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у 
окружним комисијама, од 8 до 16 часова 

 23.06.2016.г. петак, објављивање коначних резултата завршног испита до 8 
часова 

 Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама: 24-25.06.2017.г. од 
8 до 15 часова 

 Коначан распоред по школама и образовним профилима: 03.07.2017.г. 
понедељак, до 8 часова 

 04.-05.07.2017.г. упис ученика у средње школе 

 

Календар полагања пријемних испита за упис у школе за ученике са 
посебним способностима: 

 12-15.05.2017.г. пријављивање кандидата за пријемни испит 
(пријављивање се врши у средњим школама које спроводе пријемни испит) 

 03.-04.06.2017.г. субота и недеља, од 10 до 12 часова, пријемни испити 
у филолошким гимназијама и филолошким одељењима 

 04. јун 2017. године, недеља, од 10 до 12 часова, пријемни испит за 
одељења која остварују наставни план и програм за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику 

 07.06.2017.г. прелиминарни резултати пријемних испита до 8 часова 

 08.06.2017.г. четвртак, пријем жалби и решавање по жалбама кандидата у 
школама у којима су полагали пријемне испите 

 09.06.2017.г. петак, конaчни резултати пријемних испита до 12 часова 

 


