
КАЛЕНДАР АКТИВНПСТИ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ЗАВРШНПГ ИСПИТА ЗА ШКПЛСКУ 2017/2018. ГПДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДОУ ШКПЛУ ЗА ШКПЛСКУ 

2018/2019. ГПДИНУ 

АКТИВНОСТ ДАН ДАТУМ 

Унпс ппштих ппдатака и пцена 6. и 7. разреда  дп 15.05 

Пријављиваое кандидата за пријемни испит (детаљније 
пбавештеое у средоим шкплама кпје спрпвпде пријемни испит) 

петак-субпта- недеља- ппнедељак 11-14.05. пд 9-14 ч 

Пријављиваое ванредних ученика - старијих пд 17 гпдина за 
пријемни испит (детаљније пбавештеое у шкплским управама) 

петак и ппнедељак 11. и 14.05. пд 9-14 ч 

Пријемни испити за пдељеоа у шкплама у кпјима се деп наставе 
пстварује на странпм језику 

субпта 26.05. 10 ч 

Пријемни испити у музичким шкплама петак-субпта- недеља 01-03.06. пд 10ч 

Пријемни испити у балетским шкплама недеља- ппнедељак- утпрак 03-05.06. пд 10 ч 

Пријемни испити у уметничким шкплама ликпвне пбласти петак-субпта- недеља 01-03.06. пд 9-12 и 14-17 ч 

Пријемни испит у Математичкпј гимназији и математичким 
пдељеоима 

субпта 02.06. пд 12-14 ч 

Пријемни испит за ученике са ппсебним сппспбнпстима за физику 
(математика/физика) и пријемни испит за ученике са ппсебним 

сппспбнпстима за рачунарствп и инфпрматику (математика) 
недеља 

03.06. 10-12 ч испит из математике, 14-16 
ч испит из физике 

Пријемни испит у филплпшким гимназијама и филплпшким 
пдељеоима 

субпта-недеља 02. и 03.06. 10-12 ч 

Пријављиваое ученика и ппднпшеое сппртске дпкументације у 
Сппртскпј гимназији 

субпта-недеља. 02. и 03.06. пд 9-14 ч 

Пријављиваое, у шкплским управама, ванредних ученика старијих 
пд 17 гпдина за упис у средоу шкплу 

ппнедељак - петак 28.05-08.06. 

Прелиминарни резултати пријемнпг испита у математичким и 
филплпшким пдељеоима, пдељеоима за ученике са ппсебним 
сппспбнпстима за физику, пдељеоима за ученике са ппсебним 
сппспбнпстима за рачунарствп и инфпрматику и за пдељеоа у 
шкплама у кпјима се деп наставе пстварује на странпм језику 

среда 06.06. дп 8 ч 

Прелиминарни резултати пријемнпг испита у уметничким, 
музичким и балетским шкплама 

четвртак 07.06. дп 8 ч 

Ппднпшеое и решаваое евентуалних жалби ученика на резултате 
пријемнпг испита (детаљније пбавештеое у средоим шкплама кпје 

спрпвпде пријемни испит) 
четвртак 07.06. пд 8-16 ч 

Кпначни резултати пријемних испита (детаљније пбавештеое у 
средоим шкплама кпје спрпвпде пријемни испит) 

петак 08.06. дп 12 ч 

Завршни испит - тест из српскпг (матероег) језика ппнедељак 18.06. пд 9-11 ч 

Завршни испит - тест из математике утпрак 19.06. пд 9-11 ч 

Завршни испит - кпмбинпвани тест среда 20.06. пд 9-11 ч 

Прелиминарни резултати завршнпг испита на нивпу шкпле петак 22.06. дп 8ч 

Пријем и решаваое жалби ученика на резултате завршнпг испита 
у пснпвним шкплама 

субпта 23.06.пд 8 дп 16 ч 

Пријем и решаваое жалби ученика на резултате завршнпг испита 
у пкружним кпмисијама 

ппнедељак 25.06.пд 8 дп 16 ч 

Објављиваое кпначних резултата завршнпг испита четвртак 28.06. пд 8 ч 

Упис у музичке и балетске шкпле петак 29.06. дп 16 ч 

Пппуоаваое и предаја листе жеља у пснпвнпј шкпли и унпс у базу 
ппдатака 

петак и субпта 29. и 30.06. пд 8 дп 15 ч 

Прпвера листе жеља пд стране ученика у пснпвним шкплама среда 04.07. пд 8 ч 

Пријем жалби ученика на изражене жеље и унпшеое исправки среда 04.07. пд 8 дп 15 ч 

Пбјављиваое званичне листе жеља ученика, прпвера листе жеља 
на званичнпм и техничкпм сајту 

четвртак 05.07. пд 12ч 

Објављиваое званичних резултата расппделе пп шкплама и 
пбразпвним прпфилима у пснпвним и средоим шкплама 

недеља 08.07.пд 8 ч 

Пбјављиваое препсталих слпбпдних места за упис у другпм кругу недеља 08.07. дп 20 ч 

Упис ученика у средое шкпле - први уписни круг, псим за упис у 
музичке и балетске шкпле 

ппнедељак и утпрак 09. и 10.07. пд 8 дп 15 ч 

Пппуоаваое и предаја листе жеља за други уписни круг ппнедељак 09.07. пд 8 дп 15 ч 

Пбјављиваое препсталих слпбпдних места ппсле другпг уписнпг 
круга 

среда 11.07. дп 20 ч 

Пбјављиваое кпначнпг расппреда ученика пп шкплама у другпм 
уписнпм кругу 

среда 11.07. дп 20 ч 

Упис ученика у средое шкпле - други уписни круг, псим за упис у 
музичке и балетске шкпле 

четвртак 
12.07. пд 8 дп 15 ч 

 

 

 

 


