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ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ  

  

Поштовани, 

Обавешетавамо вас да ће се пријемни испит за упис у одељење за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику Гимназије „Вук Караџић“ у 

Трстенику одржати у недељу 9. маја 2021. године у просторијама наше школе. Издрада 

теста трајаће од 10 до 12 часова. 

Пријаву за полагање пријемног испита можете извршити путем портала  Моја средња 

школа https://mojasrednjaskola.gov.rs од 12. 04. 2021. године од 8 часова до 15. 04. 2021. 

године до 24 часа.  

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. 

Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који 

има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на 

Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или 

имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим 

приступате порталу Мој есДневник, омогућено вам је  да поднесете електронску пријаву за 

полагање пријемног испита. 

Налог на есДневнику можете добити од одељењског старешине у основној школи, а 

налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати 

регистровањем на eID.gov.rs. 

Пријаву можете директно изврштини и у просторијама наше школе 15. и 16. 04. 2021. 

године од 9 до 16 часова. 

 

  

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ 

 

На дан полагања испита потребно је да будеш у школи најкасније у 9.15 часова. 

Понеси оверену ђачку књижицу са фотографијом. 

Тест који треба да решиш има 12 задатака. Сваки задатак вреди 20 поена. За рад је 

предвиђено 120 минута. У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је приказати 

поступак решавања. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.  

Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да 

користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним 

рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се 

користити калкулатор на мобилном телефону. Одговори који су написани графитном 

оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани. Ако завршиш раније, 

предај тест и тихо изађи. 

http://www.vukts.edu.rs/
mailto:gimvkts@mts.rs
https://mojasrednjaskola.gov.rs/


 

 

 

ПРИМЕРИ КАЛКУЛАТОРА КОЈЕ УЧЕНИЦИ МОГУ КОРИСТИТИ  

НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА  

ЗА ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО  

 

 

 

                      
 

     

                     

   
 


