
 

   

 

 

 

Важно обавештење у вези полагања пријемног испита за образовни профил Техничар 

дизајна графике  
  

У Четвртак 12.05.2022. године на улазним вратима Политехничке школе "Милутин Миланковић", почевши од 12ч, 

биће истакнути спискови ученика подељених по групама, време полагања, као и потребан прибор за полагање пријемног 

испита.  

Календар активности:  
ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 

13.05.2022.(петак) 14.05.2022.(субота) 15.05.2022.(недеља) 16.05.2022.(понедељак) 

 

17.05.2022.(уторак) 18.05.2022.(среда) 19.05.2022.(четвртак) 

Тестирање 

09:00-12:00 

14:00-17:00  

(2 групе)                          

            

Цртање 

  

09:00-12:00 

14:00-17:00 

(2 групе) 

 

Сликање 

09:00-12:00 

(1 група) 

 

Вајање 

 

 

 

 

 

  

Евиденција присутности до 20:00 за Цртање

  

до 20:00 за Сликање до 20:00 за Вајање     

Унос прелиминарних резултата    до 16:00 за сва три дела    

Прелиминиарни резултати спремни за објављивање 

(портал МСШ) 

    до 18:00 за сва три дела   

Објављивање прелиминарних разултата (портал 

МСШ), крајњи рок 

     до 08:00  

Подношење приговора      од 08:00-16:00  

Решавање приговора      од 08:00-16:00  

Уношење коначних резултата      до 17:00  

Коначни резултати спремни за објављивање (портал 

МСШ) 

     до 20:00  

Објављивање коначних резултата (портал МСШ), 

крајњи рок 

      до 08:00 

 

Прибор за полагање пријемног испита из области цртања   
Обавезан прибор:  

✓ Графитне оловке Б  
✓ Визир  

✓ Паспарту  

✓ Гумица за брисање  

✓ Хемијска оловка Обавезна документација:  
✓ Ђачка књижица са овереном фотографијом и идентификационим бројем ученика ✓ *Ученици могу да са 

собом понесу освежење (воду или сок).  

Прибор за полагање пријемног испита из области сликања   
Обавезан прибор:  

✓ Визир  

✓ Темпере боје природног порекла, без икаквих додатака (Нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.) ✓ 

Четкице  

✓ Палета  

✓ Чинија за воду  

✓ Крпа  

✓ Папирне марамице  

✓ Хемијска оловка Обавезна документација:  
✓ Ђачка књижица са овереном фотографијом и идентификационим бројем ученика ✓ *Ученици могу да са 

собом понесу освежење (воду или сок).  

Прибор за полагање пријемног испита из области вајања   
Обавезан прибор:  

✓ Шпахле за вајање  

✓ Хемијска оловка Обавезна документација:  
✓ Ђачка књижица са овереном фотографијом и идентификационим бројем ученика *Ученици могу да са 

собом понесу освежење (воду или сок).  

Пуно среће и успеха Вам желимо на пријемном испиту.  

Управа школе.  

  
  
  


