
 

 

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 

ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

  У школама за ученике с посебним способностима (филолошка гимназија и 

филолошка одељења) 

 За ученике са посебним способностима (одељење гимназије за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику 

 За ученике са посебним способностима (одељење за ученике са посебним 

способностима за физику) 

 За ученике с посебним способностима (одељење гимназије за ученике с посебним 

способностима за биологију и хемију 

 За ученике са посебним способностима (Математичка гимназија и математичка 

одељења) 

 У музичким школама 

 У балетским школама 

 У уметничким школама ликовне области, односно за образовне профиле у области 

уметности 

 

 

 

 

 



 

 

ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ 

Због ванредног стања насталог услед болести COVID- 19 пријављивање ученика за полагање 

пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима за школску 2020/2021. 

годину, биће реализовано електронским путем веб пријавом .  

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/ 

Пријаву могу да реализују ученици осмог разреда, њихови родитељи, законски заступници, али и други 

кандидати за упис. Пријављивање почиње у уторак, 31.03.2020. године и траје до уторка 07.04.2020. године. 

 

Кликом на наведени линк отвориће вам се страница Министарства просвете 

 

Први корак: РЕГИСТРАЦИЈА 

Потребно је прво да се региструјете (кликните "Попуни веб пријаву и региструј се" - плаво дугме које 

се налази у доњем делу на десној страни).  

Други корак: попуњавање регистрације 

Попуњавате поља по наведеним упутствима. Обратите пажњу да се ученик се може регистровати 

само једном. Апликација не дозвољава да се више пута региструје исти ЈМБГ (тј. исти ученик). 

Када се региструјете примићете на свој email (који сте унели приликом регистрације) активациони 

линк који треба да кликнете и тек тада ћете активирати свој налог. Након тога добићете на email 

Потврду о пријави са идентификационим бројем (у даљем тексту - ИД). 

Адреса школе ОШ ''Вук Краџић'' Доњи Милановац: Стевана Мокрањца 14 

Телефон школе: 030 590-142 

 

Додатна обавештења можете добити путем електронске поште prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs 

 

ПЕДАГОГ МИЛИЦА ЈАНКОВИЋ 

ПСИХОЛОГ: ЗОРИЦА ВЕЉКОВИЋ 

 

https://prijavazaprijemni2020.mpn.gov.rs/
mailto:prijemni.ispiti.srednje@mpn.gov.rs

