
 
 
 
 

РОКОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА НА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ СМЕРОВЕ  
 
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја на свом сајту:  
http://www.mpn.gov.rs/online-prijave-za-polaganje-prijemog-ispita-u-specijalizovanim-odeljenjima-gimnazija-i-

umetnickih-skola-od-12-do-15-aprila/ 
 

објавило је, између осталог, следеће: "Oд 12. до 15. априла ове године родитељи и други законски 
заступници моћи ће да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализованa 
одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на порталу Моја средња школа 
(mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање 
пријемног испита, пријаву у папирном облику могу да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим 
школама које имају специјализована одељења. 
Пријемни испити за ове школе, у складу са конкурсом који расписује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године, а родитељи 
ће, по први пут, увид у резултате моћи да погледају онлајн." 
 

У Гимназији "Вељко Петровић", за наредну, 2021/2022 годину постоји могућност уписа на три 
специјализована смера: 

1. за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ смер), 

2. за ученике са посебним способностима за географију и историју (ГИ смер); 

3. за ученике са посебним способностима за спорт (спортски смер). 

 

Важно је ученике обавестити о следећем: 

- Пријава за полагање пријемног испита НЕ подразумева обавезу полагања пријемног испита или 
уписа у наведене смерове, тако да сви који се двоуме око уписа на неки од наведених смерова 
треба да се пријаве, а касније, ако се предомисле, могу да одустану. 

- Сваки од наведених смерова, због мањег броја ученика, обезбеђује квалитетнији рад из свих 
предмета, а посебно из специфичних предмета. Сваки од наведених смерова обезбеђује 
квалитетније учење страних језика јер се ради у мањим групама до 10 ученика.  

- ГИ смер због примене посебног информатичког система пружа образовање из информатике и 
рачунарства нешто лошије од ИТ смера, али знатно квалитетније од свих осталих 
гимназијских смерова.  

- Похађање неког од наведених смерова НЕ спречава могућност уписа на све могуће факултете. 
Тако нпр. ученик који заврши спортски смер има нормалну проходност и на правне, инжењерске 
или економске студије, мада је најбоље припремљен за студирање на ДИФ-у, Војној академији, 
Полицијској академији и другим факултетима где су посебно важни здрав живот и добра 
кондиција. 
 
 
Сомбор, 31. март 2021. г.                          Душан Мишковић, директор 
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