
 

ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ  
СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ1

Кандидат се уписује у одељење гимназије за ученике са посебним способностима за физику 
према редоследу који се утврђује на основу:  

 

1) успеха на 
2) успеха на завршном испиту,  

пријемном испиту из математике и/или физике 

3) успеха у претходном школовању, и то:  
– општег успеха од VI до VIII разреда основне школе,  
– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе, 

из предмета математике, физике и/или информатике. 

Календар уписних активности за упис у одељење за ученике са посебним 
способностима за физику 

датум дан време активност 

12-15. мај 2017. петак - 
понедељак 9:00-14:00 

Пријављивање кандидата за пријемни испит  
(пријављивање се врши у Земунској 
гимназији) 

4. јун 2017.   недеља 
10:00-12:00 

Полагање пријемног испита из математике 
за ученике са посебним способностима за 
физику                                 (учионица бр.17) 

14:00-16:00 
Полагање пријемног испита из физике за 
ученике са посебним способностима за 
физику                                 (учионица бр.17) 

7. јун 2017. среда до 8:00 
Прелиминарни резултати пријемних испита 
за ученике са посебним способностима за 
физику 

8. јун 2017.  четвртак 8:00-16:00 Пријем жалби и решавање по жалбама 
кандидата  

9. јун 2017.  петак до 12:00 
Коначни резултати пријемних испита за 
ученике са посебним способностима за 
физику 

Пријављивање кандидата 

Документа потребнa за пријављивање кандидата: 

Пријављивање кандидата за пријемни испит 
12-15. мај од 9:00-14:00 у Земунској гимназији. 
Пријаве се примају и у суботу и недељу од 9:00 – 14:00 часова. 

− пријава за полагање пријемног – образац пријаве се добија у школи. 
− фотокопије диплома за освојено прво, друго или треће место на такмичењима државног 

и вишег нивоа (математика, физика) 
 

Напомена: Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста. Положен је онај пријемни на 
којем је освојено најмање 120 бодова (од 240). При упису бодује се само један тест и то онај на 
којем је освојено више поена. Ученик који је положио тест из математике има право да 
конкурише и за упис у одељење гимназије за ученике надарене у области рачунарства и 
информатике.  Ученик смер бира при попуњу листе жеља. 

За више информација погледајте на сајту министарства 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU.pdf 

                                                 
1 Извод из ПРАВИЛНИКА О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ  
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU.pdf 
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