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Упутство за жалбе 

 
Резултати такмичења ће бити објављивани на сајту Прве крагујевачке гимназије. Резултати 

ће бити сукцесивно објављивани по узлазном редоследу нумеричких вредности шифри око 

два сата након завршетка израде задатака, тј око 16h. По објави резултата, ученици и 

наставници ће моћи да упућују жалбе на следеће мејл адресе: 

 

Први разред:  prvizalbedrzavno@gmail.com 

Други разред:  drugizalbedrzavno@gmail.com 

Трећи разред:  trecizalbedrzavno@gmail.com 

Четврти разред: cetvrtizalbedrzavno@gmail.com     

 

Препорука Комисије је да жалбе пишу наставници уколико је то могуће (или барем 

рецензирају пре слања). По раду једног ученика се може упутити искључиво једна жалба и 

немојте исхитрено слати жалбе, пре провере комплетног рада ученика. 

 

Важна напомена је да Комисија за жалбе нема улогу да поново прегледа радове ученика. 

Грешке при прегледу задатака су могуће, али не тако учестале и уколико је грешка при 

прегледу начињена, очекујемо од жалбе да експлицитно укаже на грешку у прегеду. Ученици 

и наставници треба да упоређивањем кључа бодовања са својим радовима укажу комисији на 

број поена који очекују, што треба експлицитно и недвосмислено навести у жалби. Жалбе у 

којима се једноставно тражи понован преглед задатака јер није добијен очекивани број поена 

се неће разматрати. Због тога је препорука да жалбу пишу наставници. 

 

Није строго дефинисан формат жалби. Свака жалба мора садржати шифру ученика који се 

жали. Пожељно је да жалбе буду у word формату, али како неће бити свакоме доступан 

рачунар, жалбе можете исписати читко руком, усликати и послати путем мејла. Уколико 

жалба садржи већи број независних листова, користити пдф скенер који је у могућности да 

већи број сликаних фотографија претвори у један пдф фајл. Уколико се шаљу засебни 

фајлови, обавезно је нумерисати сваки. Обавезно проверити материјал пре слања, како не би 

сте послали мутан или нечитак садржај.  
  

   Државна комисија за такмичење из физике ученика средњих школа  

 

                                                            Председник комисије за такмичења   
 

                                                                                                                 доц. др Владимир Марковић 

        e-mail: vmarkovic@kg.ac.rs 
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