
УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ

МАЈ 2018.



АКТИВНОСТИ ОКО УПИСА У 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

- Набавка конкурса за упис у средње
школе (књижара или сајт Министарства)

- Пријава ученика 11. до 14. маја у 
Гимназије за рачунарско одељење

- Припремна настава – последње 2 
недеље је обавезна за све ученике, 
одговорност родитеља!



- Завршни испит . 18., 19. и 20.јун

тест из српског језика
понедељак, 18. јун 2018. од 09-11 ч
тест из математике
уторак, 19. јун 2018. од 9-11 h
комбиновани тест
среда, 20. јун 2018. од 9-11 h



- Прелиминарни резултати завршног испита 

ПЕТАК, 22.06.2018. 

- ШИФРЕ УЧЕНИКА   

- Жалбе на резултате у ОШ 

субота 23. јун 2018. од 08:00 – 16:00 

- Жалбе на резултате окружној комисији 

понедељак 25. јун 2018. од 08:00 – 16:00 

Коначни резултати завршног испита 

четвртак 28.јун



Попуњавање листе жеља петак 29. и 30. 

јуна 2018. (налази се у конкурсу)

- Ученик има право да у матичној основној 
школи писмено изрази највише 
20  опредељења за даље школовање
према листи објављеној у конкурсу 

- Листе попуњавају и потписују родитељи, 
сваку листу оверава директор школе 
потписом и печатом (уз увид у здравствено 
уверење)

- Провера листе жеља од стране ученика 
4. јула 2018.



Објављивање званичних резултата 
расподеле по средњим школама у 

недељу 08. јула 2018.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

понедељак и уторак 

9. и 10. јула 2018.

9. јула 2018. -

други уписни круг- листа жеља



УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ
За упис у средње школе је потребно: 

1. Извод из матичне књиге рођених (обезбедила је 
школа, сем за ученике од чијих родитеља није добила потписану 
сагласност)

2. Здравствено уверење (проверити да ли ученик има 
здравствених способности за упис свих смерова!!!)

3. Сведочанства о завршеним разредима 5-8.,

4. Сведочанство о завршеном основном 
образовању и васпитању (после завршног испита) 

5. Уверење о обављеном завршном испиту (после 
завршног испита)

6.Пријава за упис у СШ (у конкурсу)



Сви ученици су у обавези да дођу 
на полагање завршног испита!



Редослед кандидата утврђује се на основу:

 Успеха на завршном испиту 

максимално 40 бодова

(13 српскијезик + 13 математика + 14 
комбиновани тест)

 Општег успеха од 6. до 8. разреда

максимално 60 бодова



Пример

►6. разред    3,57 х 4   = 14,25

►7. разред 4,25 х 4 = 17,00

►8. разред 5,00 х 4   = 20,00
____________  

Број бодова из школе     51,25

За ученике са ИОП-ом и ученике ромске националне 
мањине, омогућен је упис у средње школе под 
повољнијим условима ради постизања пуне 
равноправности



За упис у четворогодишњу средњу школу, 
ученик мора имати 

минимално 50 бодова 

по оба основа заједно.

„Вукова диплома“ и посебне дипломе не
доносе додатне бодове.

Додатни бодови се добијају за постигнуте 
резултате у 8. разреду на републичком 

такмичењу, у оквиру предмета који се полажу 
на завршном испиту. 



Обавезе родитеља:
1. Прегледати здравствено уверење
2. Припремити сведочанства од 5-7. разреда
3. Проверити ђачку књижицу (слика, печат)
4. Припремити извод из матичне књиге рођених
5. Купити конкурс за упис или прегледати на нету
6. Купити листу жеља и пријаву за упис
7. Учешће у попуњавању листе жеља и подношење 
приговора
8. Упутити дете на тестове који су доступни на 
интернету за вежбање задатака за завршни испит
9. Пробудити дете како би стигло на време на завршни 
испит (3 дана) 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


