
Упис ученика у средње школе

Све информације о овој тематици могуће је наћи на сајту Министарства, у наставку дати су 
линкови:

Званичана интернет адреса на сајту Министарства везана за упис:
http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2018-19/ 

Календар активности за уписа:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/04/KALENDAR-AKTIVNOSTI-
OBJAVLJIVANJE-110418.pdf 

Правилник о упису:
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-
SKOLU-ZA-SAJT-290318.pdf 

У прилогу дати су садржаји фајлова ( Календар активности и правилник) скинути су са сајта 
Министарства дана 30.04.2018. године

http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2018-19/
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU-ZA-SAJT-290318.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU-ZA-SAJT-290318.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/04/KALENDAR-AKTIVNOSTI-OBJAVLJIVANJE-110418.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/04/KALENDAR-AKTIVNOSTI-OBJAVLJIVANJE-110418.pdf




Упис у посебна одељења гимазије „Јован Јовановић Змај” (извор : http://jjzmaj.edu.rs)

1. Билингвални (двојезични смер, поред српског језика учи се градиво на неком од страних
                             језика) (http://jjzmaj.edu.rs/files/Bilingvalni.pdf)
Припреме:

Енглески језик

Припремна настава се одржава у учионици бр. 3 у термину од 9.00 – 10.30 следећим 
распоредом:

3. II PRELIMINARY TEST Romina Maletin i Aleksandra 
Strahinić

10.II TENSES Neda Nikolić Šipjone
24.II SPEAKING PRACTICE Jelena Cvjetićanin
3.III WORD FORMATION Jelena Cvjetićanin
10.III PASSIVE VOICE Miroslava Dobrić
17.III READING Miroslava Dobrić
24.III REPORTED SPEECH Neda Nikolić Šipjone
21.IV CONDITIONAL SENTENCES Romina Maletin
12.V TEST Ana Džabasan i Aleksandra 

Strahinić
19.V TEST ANALYSIS, SPEAKING  Ana Džabasan

Немачки језик

03.02.2018. Preliminarni test Dragan Vulic       10.30h – 12h
10.02.2018.  Zeitformen Dragan Vulic       10.30h – 

12h                           
24.02.2018.  Lese/Hörverstehen Ljilja D.                 12.30 – 

14h 
03.03.2018.  Konjunktiv/Rektion der Verben Ljilja D.                 12.30 – 

http://jjzmaj.edu.rs/files/Bilingvalni.pdf
http://jjzmaj.edu.rs/


14h
10.03.2018.  Nebensätze Jasmina Tomov   10.30h – 12h
17.03.2018.  Nomen u. Adjektive Jasmina Tomov   10.30h – 12h
24.03.2018. Sprechübungen/Hörverstehen Lektor                   10.30h – 

12h                           
21.04.2018. Sprachbausteine/Leseverstehen - Test Tanja Pavlovic     10.30h – 

12h                           
12.05.2018. Fehleranalyse/ Wortschatzübungen Tanja Pavlovic     10.30h – 

12h                           
19.05.2018. Schriftlicher Ausdruck/ Konversation Lektor                   10.30h – 

12h                           

Француски језик

Припремна настава се одржава у учионици бр. 7 од 8.30 до 10 часова следећим данима

3. II Compréhension écrite Vukobratović Natali
10.II Compréhension écrite Vukobratović Natali
24.II Compréhension orale Vukobratović Natali
3.III Compréhension orale Kerbua Ines
10.III Production écrite Kerbua Ines
17.III Production écrite Kerbua Ines
24.III Production orale Kerbua Ines
21.IV Production orale Kerbua Ines
12.V Test Vukobratović Natali
19.V Analyse du test, révision  Vukobratović Natali

Руски језик

Припрема настава се изводи од 9 до 10.30 часова

1. 03.02.2018 – Предварительный тест
2. 10.02.2018 – Существительные, прилагательные, местоимения, падежи
3. 24.02.2018 – Глагол, время глагола
4. 03.03.2018 – Упражнения по аудированию
5. 10.03.2018 – Упражнения по чтению
6. 17.03.2018 – Упражнения по лексике-грамматике
7. 24.03.2018 – Прямая и косвенная речь
8. 21.04.2018 – Упражнения по говорению
9. 12.05.2018 – Тест
10. 19.05.2018 – Анализ теста

2. Рачунарски смер (http://jjzmaj.edu.rs/files/Racunarski.pdf)
3. Математички смер (http://jjzmaj.edu.rs/files/Matematicki.pdf)

Припреме:

Напомена: Математички и информатички смер имају исту припремну наставу

http://jjzmaj.edu.rs/files/Matematicki.pdf
http://jjzmaj.edu.rs/files/Racunarski.pdf


Распоред припрема за упис у I разред за математичка и информатичко одељење

03.02.2018. Трансформације алгебарских израза  Попов М.

10.02.2018. Планиметрија- Подударност; Питагорина теорема Татар Ј.

03.03.2018. Логичкo – комбинаторни задаци Тодоровић С.

10.03.2018. Планиметрија- Површине равних фигура Бачко Б.

17.03.2018. Размере, пропорције, проценти Нинков М.

24.03.2018. Линеарне једначине и неједначине Петровић А.

21.04.2018. Планиметрија- Сличност Деканић В.

12.05.2018. Стереометрија - Призма и пирамида Куљић М.

19.05.2018. Дељивост у скупу целих бројева Лозић С.

26.05.2018. Стереометрија - Ваљак, купа, лопта Кнежевић З.

02.06.2018. Системи линеарних једначина и примене

Припреме почињу у 9 часова, трају два школска часа и одржаваће се у учионици НПД.

4. Спортски смер (http://jjzmaj.edu.rs/files/Sportski.pdf)

Упис у Карловачку гимазију (извор: http://www.karlgimnazija.edu.rs)

Припремна настава термини и теме које се обрађују: 
(https://drive.google.com/file/d/1IJzBnrQVRsCpIzQwi0PJDwdu96kArRDA/view)

http://www.karlgimnazija.edu.rs/
https://drive.google.com/file/d/1IJzBnrQVRsCpIzQwi0PJDwdu96kArRDA/view
http://jjzmaj.edu.rs/files/Sportski.pdf


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 
2018/2019.ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 
ГОДИНУ

- Пријављивање кандидата за пријемни испит:петак/субота/недеља/понедељак 11-14.05 од 9-
14 ч
- Пријемни испит: субота-недеља 02.06-03.06. 10-12 ч
- Прелиминарни резултати пријемног испита: среда 06.06. до 8 ч
- Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита 
(детаљније обавештење у Гимназији): четвртак 07.06. од 8-16ч
- Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у Гимназији): петак 08.06. до 
12ч
- Упис ученика у средње школе - први уписни круг: понедељак и уторак 09. и 10.07. од 8 до 
15 ч

извор:  http://www.karlgimnazija.edu.rs

Упис у Балетску школу Нови Сад (извор: http://www.baletska.com )

Све информације могу се добити на број телефона: 021 529225 

Упис у Музичку школу „Исидор Бајић” Нови Сад (извор : www.isidorbajic.edu.rs/ )

Из солфеђа и теорије музике за оба образовна профила:
Музички сарадник – теоретичар и музички извођач
I термин – 19. мај 2018. године од 09 до 12h
II термин – 26. maj 2018. године од 09 до 12h

Све потребне информације о пријемном испиту могуће је добити на следећој интернет 
адреси: http://www.isidorbajic.edu.rs/skolovanje/prijemni-ispit/ 

Упис у Матемтичку гимназију Београд (извор:  )

Припремна настава:

Сваке године Удружења "Кликер" и "Кликерчић" организују припремну наставу за полагање 
пријемног испита за упис у први разред Математичке гимназије. Курс се састоји од 40 часова 
наставе из математике и одржава се недељом по два школска часа. Курс почне у октобру. 
Опширније на сајту Удружења "Кликер" и "Кликерчић".

Литература:

Срђан Огњановић, Математика 10+ (Пријемни испити у Математичкој 
гимназији), Круг, Београд

Распоред дешавања за упис у 1. разред Математичке гимназије

од 12.04. до 19.05. до 

19 часова
Веб пријављивање ученика за полагање пријемног испита у МГ

http://www.isidorbajic.edu.rs/
http://www.udruzenja.mg.edu.rs/index.php/aktivnosti/skola-mladih-matematicara
http://www.isidorbajic.edu.rs/skolovanje/prijemni-ispit/
http://www.baletska.com/
http://www.karlgimnazija.edu.rs/


19.05. у 19 часова
Завршава се веб пријављивање и након тога више није могуће 

пријавити ученике за полагање пријемног испита у МГ

11.05. и 14.05. од 9-14

часова

Пријављивање ученика у просторијама Гимназије за полагање 

пријемног испита који нису у могућности да се пријаве путем 

Интернета

02.06. од 12 до 14 

часова
Пријемни испит за упис у први разред МГ

непосредно након 

завршетка пријемног 

испита

Истицање решења задатака пријемног испита

06.06. до 8 часова Прелиминарни резултати пријемног испита

07.06. од 8 до 16 

часова

Пријем жалби на прелиминарне резултате пријемног испита 

предају се у секретаријату школе

08.06. до 12 часова Истицање коначних резултата пријемног испита

18.06. од 9 до 11
Полагање завршног испита из српског/матерњег језика у основној 

школи

19.06. од 9 до 11 Полагање завршног испита из математике у основној школи

20.06. од 9 до 11
Полагање завршног испита из комбинованог теста у основној 

школи

22.06. до 8 часова
Прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основној

школи

23.06. од 12.30 до 16
Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у 

основној школи

25.06. од 8 до 16
Пријем жалби и решавање жалби на резултате завршног испита у 

окружним уписним комисијама

28.06. од 8 часова Објављивање коначних резултата завршног исшита

29. и 30.06. од 8 до 15
Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама и унос у 

базу података

05.07. од 12 часова
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља 

на званичном и техничком сајту

08.07. од 8 часова Објављивање листе примљених ученика у Математичку гимназију



09. и 10.07. од 8 до 15 Упис ученика у МГ - први уписни круг

Школа за дизајн „Богдан Шупут”

Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti

Kandidati se upisuju u školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu uspeha na prijemnom
ispitu i uspeha u prethodnom školovanju.
Kandidat može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova iz svakog dela prijemnog
ispita, odnosno ukupno 480 bodova.
Kriterijumi za ocenjivanje crtanja jesu: kompozicija – 40 bodova, proporcija i karakter oblika – 40
bodova, kvalitet linije – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.
Kriterijumi za ocenjivanje slikanja jesu: kompozicija – 40 bodova, osećaj za boju – 40 bodova,
lokalni ton – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.
Kriterijumi za ocenjivanje vajanja jesu: kompozicija – 40 bodova, osećaj za oblik – 40 bodova,
strukturalna vrednost – 40 bodova i taktilnost – 40 bodova.
Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno za obrazovni profil u oblasti umetnosti
je položio prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno iz svih delova prijemnog
ispita. 

Напомена: Сви подаци дати у овом документу су са званичних сајтова скинути 30.04.2016 
                   године. Препоручује се да са времена на време посете се званичне интернет 
                   презентације ради провере да ли је дошло до промене информација.
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