
РУКОВОДИОЦУ ШКОЛСКЕ УПРАВЕ 

ПРЕДСЕДНИКУ ОКРУЖНЕ КОМИСИЈЕ 
ИНФОРМАТИЧКОМ КООРДИНАТОРУ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УПИС 
УЧЕНИКА 
ДИРЕКТОРУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈА СПРОВОДИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
ДИРЕКТОРУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 
Поштована/поштовани, 
као што се упознати, у току је пријављивање ученика за полагање пријемних 
испита за упис у средње школе и образовне профиле за које је неопходан услов 
да кандидат положи одговарајући пријемни испит. 
Пријава се врши електронским путем преко портала Моја средња школа 
(mojasrednjaskola.gov.rs) од 12-15.04.2021. године. 
Пријава се врши и непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит 
подношењем пријаве у четвртак и петак 15. и 16.04.2021. године од 9-16 часова. 
Пријава у средњој школи се подноси искључиво на обрасцу који достављамо у 
прилогу овог мејла, који може и да се одштампа са 
линка https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prijemni-Ispiti/Informator 
Родитељ, односно други законски заступник ученика, који пријаву предаје 
непосредно у школи, попуњава образац у два примерка, од којих један остаје у 
средњој школи, а на другом средња школа потврђује пријем пријаве и тај 
примерак предаје родитељу, односно другом законском заступнику као доказ да 
је предао пријаву. 
Молимо руководиоце школских управа и председнике окружних комисија 
проследе мејл свим основним школама и средњим школама које спроводе 
пријемни испит на подручју за које су надлежни. 
Директоре основних школа подсећамо да обавесте ученике осмог разреда који 
желе да конкуришу за упис у неку од средњих школа или образовних профила 
за упис у које је неопходан положен одговарајући пријемни испит, да изврше 
пријаву у наведеним роковима преко портала или непосредно у средњој школи. 
Накнадни рокови за пријављивање за полагање пријемних испита нису 
предвиђени. 
Директоре средњих школа које спроводе пријемни испит подсећамо да пријаве 
могу да се поднесу искључиво на наведеном обрасцу, да поступају у роковима 
и према упутствима које добијају од информатичког координатора за пријемни 
испит и упис ученика који је задужен за њихову школу, коме могу да се обрате и 
за техничку подршку у обављању активности. 
 
С поштовањем, 
Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих 
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