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УПИС У ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ  
СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЗИКУ1

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

 

1) успеха на пријемном испиту,  
2) успеха на завршном испиту,  
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 математика и/или физика. 

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

датум дан време активност 

20-23. мај 2016. петак - 
понедељак 9:00-14:00 

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

5. јун 2016.   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) 

8. јун 2016. среда од 8:00 
Прелиминарни резултати пријемних испита 
за ученике са посебним способностима за 
физику 

9. јун 2016.  четвртак 8:00-16:00 Пријем жалби и решавање по жалбама 
кандидата  

10. јун 2016.  петак до 12:00 
Коначни резултати пријемних испита за 
ученике са посебним способностима за 
физику 

Пријављивање кандидата 

Термини за пријављивање полагање пријемног испита  
20.-23. мај од 9:00-14:00 у Земунској гимназији 
Пријаве примамо и у суботу и недељу од 9-14 часова. 

Документа потребнa за пријављивање кандидата: 
− пријава за упис – добићете је и попунити у Земунској гимназији 
− фотокопија сведочанства о завршеном 6. и 7. разреду основне школе 
− фотокопија извода из матичне књиге рођених 
− фотокопије диплома са државних такмичења (оричинал на увид) 
− ђачка књижица са фотографијом преко које се налази печат школе, и уписана шифра 

ученика. 

                                                 
1 Извод из ПРАВИЛНИКА О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ - („Службени гласник РС”, бр. 41/14 и 
37/15) 

http://www.mpn.gov.rs/wp-
content/uploads/2016/05/X_PRVI_DEO_KONKURSA_2016_UVODNI_DEO_kon_13_%D0%BC%D0%B0%D1%98.p
df 
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