
На страни 14 Конкурса за упис у средњу школу мења се део текста који се односи на упис у 
филолошку гимназију односно филолошко одељење у гимназији и гласи: 
 
5.1.1. Упис у филолошку гимназију и филолошко одељење у гимназији 
 

За упис у филолошку гимназију и одељење  кандидат полаже пријемни испит из два 
дела:  

1. тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,  
2. тест из страног језика.  

Тестови се полажу по програмима основне школе. 
Тест из страног језика полаже се из енглеског, француског, немачког или руског 

језика, у зависности од опредељења кандидата за језик који ће изучавати. 
Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење  може да оствари највише по 120 

бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 240 бодова. 
Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење  је положио пријемни испит ако 

је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног испита.  
Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у филолошку гимназију, 

јесу такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке културе, и страног 
језика.  

Кандидату који је освојио прву, другу или трећу место на републичком такмичењу у 
осмом разреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или 
страног језика додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова 
за треће место. 

Кандидати који положе пријемни испит у филолошкој гимназији за одговарајући 
језик, могу да конкуришу за упис у филолошку гимназију и одељења филолошке гимназије у 
свим школама у Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења за језик 
за који су положили пријемни испит. Уколико су полагали испит из мађарског језика и 
књижевности, као матерњег језика, могу да конкуришу у сва одељења филолошке гимназије 
на мађарском језику, која су одређена Конкурсом. 

Кандидат који је положио пријемни испит (најмање 60 бодова из сваког дела 
пријемног испита), могу исказати опредељење за: 

- језик који су положили; 
- језик који су учили као други у основној школи; 
- италијански језик; 
- шпански језик; 
- јапански језик; 
- кинески језик; 
- класичне језике. 
Кандидати који положе пријемни испит у филолошкој гимназији не испуњавају услов 

за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику. 
Када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис, оствари исти број бодова, 

предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати који: 
- су носиоци Дипломе "Вук Караџић"; 
- су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета у смислу 

одељка 3.3 овог конкурса; 
- имају већи укупан број бодова на пријемном испиту; 
- имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 


