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Поштовани ученици,  

драго нам је што сте показали жељу да се упишете у Гимназију „Светозар Марковић“ и полажете 

пријемни испит за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике 

са посебним способностима за рачунарство и информатику. Желели бисмо да са вама поделимо 

следеће информације: 

1. Школа ће на сајту школе https://gimnazijasubotica.edu.rs  и огласној табли у школи објавити 

листу пријављених ученика за полагање пријемног испита у петак, 7. маја 2021. године 

2. Пријемни испит се полаже 9. маја 2021. године (недеља) од 10 до 12 часова. 

− ученици који полажу пријемни испит треба да буду у школи на свом, нумерисаном месту 

најкасније у 9:30 (распоред седења ће бити објављен на сајту школе 

https://gimnazijasubotica.edu.rs  и огласној табли у школи); 

− неопходно је понети ђачку књижицу са овереном фотографијом (ради идентификације), 

− неопходно је понети прибор за рад (информације су објављене на сајту школе 

https://gimnazijasubotica.edu.rs  и огласној табли у школи, недозвољени прибор ће сваки 

ученик морати да одложи на за то одређено место); 

− није дозвољена употреба мобилних телефона за време трајања испита (сваки ученик ће 

морати да одложи свој мобилни телефон на за то одређено место); 

− за време трајања испита није дозвољен боравак родитеља у школи (осим у специфичним 

ситуацијама одређеним Правилником). 

3. Остали важни датуми:  

▪ 10. мај 2021. године (понедељак) 

Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита на сајту школе 

https://gimnazijasubotica.edu.rs и огласној табли у школи, увид у тест од 8 до 16 часова. 

▪ од 10. до 18. маја 2021. године 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита. 

▪ 19. мај 2021. године (среда), до 8 часова 

Коначни резултати пријемних испита на сајту школе https://gimnazijasubotica.edu.rs и на 

огласној табли у  школи. 

 

Додатне и актуелне информације пратите на: 

https://mojasrednjaskola.gov.rs 

https://gimnazijasubotica.edu.rs 

Срећно!    
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