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УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

(у школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна 
или јединица локалне самоуправе) 

 
Министар просвете, науке и технолошког развоја (даље: министар), на основу 
члана 35. ст. 5. Закона о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", број 
55/2013, даље: Закон), 31. марта 2017. године, донео је Одлуку број 611-00-
2152/2/2016-03 о упису ученика у средњу школи за школску 2017/2018. годину. 
На основу члана 36. став 2. Закона министар је расписао заједнички Конкурс за 
упис ученика у први разред, за школску 2017/2018. годину, за све средње школе 
на територији Републике Србије чији је оснивач Република Србија, аутономна 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе (даље: Конкурс). 
За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног 
ученика, могу да конкуришу кандидати, који су рођени после 31. августа 2000. 
године, који су стекли основно образовање и васпитање и обавили завршни испит. 

 
РАСПОРЕД ОРГАНИЗОВАЊА И СПРОВОЂЕЊА 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА И УПИС УЧЕНИКА 
 
Завршни испит, након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици. 
Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег 
школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, 
математике и природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, 
географија, историја, физика и хемија). 
Завршни испит полаже се у јунском року у основној школи у којој је кандидат 
завршио VIII разред (даље: матична основна школа). 
Кандидати, који су последњи разред основне школе завршили у Републици 
Српској, како би под истим условима стекли право на упис у први разред средње 
школе, пријављују се за полагање завршног испита у било коју основну школу на 
територији Републике Србије од 29. маја до 09. јуна 2017. године и у истој школи 
полажу тестове у оквиру завршног испита. 

 
Полагање завршног испита 
Обавља се у следећим терминима: 

 решавање теста из српског, односно матерњег језика обавља се 14. јуна 
2017. године од 09:00 до 11:00 часова; 

 решавање теста из математике обавља се 15. јуна 2017. године од 09:00 
до 11:00 часова; 

 решавање комбинованог теста 16. јуна 2017. године од 09:00 до 11:00 
часова. 

 
Објављивање резултата и подношење жалбе 

 основне школе објавиће привремене резултате завршног испита 18. јуна 
2017. године до 08:00 часова. 



2 
 

Уколико кандидат сматра да његов тест на завршном испиту није објективно 
оцењен или да постоје грешке у бодовању, може да: 

 поднесе жалбу комисији основне школе на резултате завршног испита 19. 
јуна 2017. године од 08:00 до 16:00 часова; 

 школска комисија ће размотрити жалбу и донеће, односно издаће решења 
по жалби, истог дана, 19. јуна 2017. године од 08:00 до 16:00 часова; 

 кандидат незадовољан решењем школске комисије може да поднесе жалбу 
окружној уписној комисији на резултате завршног испита 20. јуна 2017. гoд. 
од 08:00 до 16:00 часова, када ће се издавати и решења по жалби; 

 објављивање коначних резултата завршног испита обавља се 23. јуна 2017. 
год. до 08:00 часова. 
 

Распоређивање и упис кандидата у школе за које се не полаже пријемни 
испит: 

 кандидати подносе матичним основним школама пријаву са опредељењима 
на обрасцу за унос жеља у које средње школе и у које образовне профиле 
или смерове желе да се упишу 24. и 25. јуна 2017. године од 08:00 до 
15:00 часова; 

 у матичним основним школама објављују се листе жеља кандидата за упис 
у први разред средњих школа 29. јуна 2017. године до 08:00 часова; 

 кандидати проверавају тачност листе жеља 29. јуна 2017. године од 08:00 
часова; 

 кандидати подносе жалбе на објављене листе жеља за упис у први разред 
средњих школа 29. јуна 2017. године од 08:00 до 15:00 часова; 

 званичне листе жеља за упис у први разред средњих школа објавиће се 30. 
јуна 2017. године до 12:00 часова; 

 званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и 
образовним профилима, односно по смеровима/типовима гимназија 
објављује матична основна школа 03. јула 2017. године од 08:00 часова; 

 кандидати који су распоређени (примљени у средњу школу) подносе, у 
средњу школу у коју су распоређени, оригинална документа за упис 04. и 
05. јула 2017. године од 08:00 до 15:00 часова; 

 матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места за 
упис ученика 03. јула 2017. године до 20:00 часова; 

 нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње школе које 
имају слободних места 04. јула 2017. године од 08:00 до 15:00 часова; 

 коначни распоред кандидата по средњим школама и образовним 
профилима, односно по смеровима гимназија, у другом уписном кругу, 
објављује матична основна школа 07. јула 2017. године од 8:00 часова; 

 упис ових кандидата обавља се, у средњој школи у коју су распоређени, 07. 
јула 2016. године од 8:00 до 15:00 часова. 
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РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА ЗА УПИС 
Кандидат који је обавио завршни испит и тиме стекао основно образовање и 
васпитане стиче право на рангирање ради уписа у средњу школу. 
Мерила за рангирање кандидата 
Редослед кандидата за упис у средњу школу, односно за упис у гимназију и 
стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу: 
1) успеха на завршном испиту, 
2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе. 
Бодовање успеха на завршном испиту и успеха у претходном школовању врши се 
на следећи начин: 
1. успех на завршном испиту, исказује се бројем бодова освојени на тесту из 
српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из 
природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, 
историја, физика и хемија); 
- на основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише по десет 
(10) бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, десет (10) бодова на 
тесту из математике, и десет (10) бодова на комбинованом тесту, односно највише 
тридесет (30) бодова-укупно; 
2. успех у претходном школовању (општи успех од VI до VIII разреда основне 
школе) исказује се на следећи начин: 
- општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако 
што се општи успех остварен на крају VI разреда основне школе заокружи на две 
децимале и помножи с бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII 
разреда  заокружи на две децимале и помножи с бројем пет (5), кандидат по овом 
основу може да оствари највише 70 бодова; 
- кандидат који је завршио VI разред основне школе у иностранству или који је у 
Републици Србији завршио VI разред у страној школи остварује 20 бодова на 
основу општег успеха у VI разреду основне школе. 
Посебно указујемо да право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну 
школу у четворогодишњем трајању стиче само кандидат који је остварио 
најмање 50 бодова-укупно (по основу успеха на завршном испиту и општег 
успеха од VI до VIII разреда основне школе). 
 
Увећавање броја бодова на основу уписа под повољнијим условима ради 
постизања пуне равноправности 
На основу Правилникa о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', 
број 38/2017, даље: Правилник), ученици – припадници ромске националне 
мањине и полазници који су завршили програм основног образовања одраслих, 
који су пријављени за упис у средњу школу под повољнијим условима, ради 
постизања пуне равноправности, број бодова који остваре на основу успеха из 
школе и на основу завршног испита увећава се за 30 одсто од броја бодова који 
им недостаје до 100 бодова 
Уколико ови ученици, односно полазници живе у породици која је корисник 
новчане социјалне помоћи, број бодова који остваре на основу успеха из школе и 
на основу завршног испита увећава се за 35 одсто од броја бодова који им 
недостаје до 100 бодова. 
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Важно је напоменути, да приликом остваривања права на упис у средњу школу 
кандидат може да користи право на додатне бодове само по једном од наведених 
основа. 
У ситуацији када у истој средњој школи има више одељења истог образовног 
профила, ученици – припадници ромске националне мањине и полазници који су 
завршили програм основног образовања одраслих, равномерно се распоређују по 
одељењима. 
Поступак за рангирање (распоређивање) кандидата 
Кандидати који су обавили завршни испит рангирају се за упис у средњу школу,  
на јединственој ранг-листи, према укупном броју бодова, који су остварени по 
основу свих наведених мерила која се вреднују за упис. 
После утврђивања јединствене ранг-листе, кандидат има право да, у матичној 
основној школи, писмено изрази највише 20 опредељења (жеља) за даље 
школовање. 
Опредељење кандидата (ученика) садржи: шифру ученика, назив школе, место 
школе, шифру и назив образовног профила, односно типа или смера гимназије, у 
складу са подацима објављеним у Конкурсу. 
На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг-листи 
врши се распоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним 
профилима, као и средњим школама. 
Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и 
одговарајућим средњим школама. 
Рангирање кандидата који остваре исти број бодова 
Новина је, да су Правилником утврђени нови параметри за рангирање у 
ситуацији када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис у средњу 
школу, оствари исти број бодова, односно резултат постигнут на 
такмичењима ученика осмог разреда основне школе је један од параметара 
на основу кога се утврђује предност у рангирању кандидата до броја 
предвиђеног за упис. 
Према одредбама Правилника предност у рангирању, до броја предвиђеног за 
упис, имају кандидати: 

1) носиоци Дипломе „Вук Караџић”; 
2) који је освојио већи број бодова на такмичењима; 
3) који је освојио већи укупан број бодова на завршном испиту. 

Вредновање резултата постигнутих на такмичењима 
Резултати постигнути на такмичењима ученика осмог разреда основне 
школе вреднују се тако што се кандидату који је у VIII разреду основне школе 
освојио једно од прва три појединачна места на: 
- републичком такмичењу (школско, општинско, окружно, републичко), које је у 
Календару такмичења и смотри ученика основних школа које организују 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (даље: Министарство), 
стручно друштво или други организатор, из предмета: српски језик, матерњи језик 
(мађарски, словачки, русински, румунски, бугарски, хрватски, босански), историја, 
математика, физика, хемија, биологија, географија, додељују се бодови за: прво 
место - 6 бодова, друго место - 4 бода, треће место - 2 бода; 
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- међународном такмичењу, које је у Календару такмичења и смотри ученика 
основних школа, из предмета  математика и физика додељују се бодови за: прво 
место - 12 бодова, друго место - 10 бодова, треће место - 8 бодова. 
Наведене резултате такмичења стручна друштва и други организатори 
достављају Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. 
јуна текуће школске године. 
Када је кандидат из једног или више предмета освојио више појединачних места 
на такмичењима, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи 
број бодова који је учник остварио на такмичењима; 
Прва три места, су места која одговарају првом, другом и трећем најбољем 
постигнутом резултату на такмичењу објављеном на ранг листи. 
Распоређивање кандидата када се не распореди довољан број ученика у 
одељењу 
Конкурсом је уређена ситуација, када се у неко од одељења у школи које је 
предвиђено Конкурсом, не распореди довољан број ученика. У таквој ситуацији,  
да би одељење могло да се формира и финансира у складу са законом и 
стручним упутством о  формирању одељења, кандидате који су распоређени у 
таква одељења Министарство распоређује у друге образовне профиле у којима је 
остало слободних места и за које кандидати испуњавају потребне услове, уз 
благовремено информисање њихових родитеља, односно старатеља. 
 
Изузеци од правила и прелазни режим: 
Кандидати који су последњи разред основне школе завршили у Републици 
Српској, рангирају се на основу општег успеха у последња три разреда основног 
образовања и на основу резултата остварених на тестовима из српског језика, 
математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-
научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија), које 
полажу у оквиру завршног испита.  
Кандидати који су основно образовање стекли у Републици Србији закључно са 
школском 2009/2010. годином, рангирају се тако што се број бодова који имају 
на основу општег успеха од VI до VIII разреда, увећава за 30% од броја бодова 
који им недостаје до 100 бодова и уписују се у школу у својству ванредног 
ученика. 
Кандидати који су обавили завршни испит од школске 2010/2011. године до 
школске 2013/2014. године, односно на крају школске године у којој су на основу 
општег успеха могли да освоје највише 60 бодова, а на основу успеха на 
завршном испиту највише 40 бодова, право на рангирање за упис у школу 
остварују на следећи начин: 
-број бодова остварен на основу општег успеха исказује се на начин тако што 
се општи успех, остварен на крају VI разреда, заокружен на две децимале, 
помножи бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда 
основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5), тако да на 
основу општег успеха могу да остваре највише 70 бодова; 
-број бодова освојен на завршном испиту множи се бројем 0,75 и заокружује на 
две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји 
највише 30 бодова. 
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Изузетно, уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске 
2012/2013. године, број бодова које је освојио на завршном испиту исказује се на 
следећи начин: број бодова остварен на основу општег успеха множи са бројем 
три (3), тако добијени број дели се бројем седам (7) и заокружује на две 
децимале. Ови кандидати, на основу успеха на завршном испиту, могу да освоје 
највише 30 бодова. 
Кандидати који су од школске 2010/2011. године до школске 2013/2014. године 
завршили VIII разред, а нису обавили завршни испит, завршни испит обављају у 
складу са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и 
васпитању („Просветни гласник РС”, бр. 1/11 и 1/12 и „Службени гласник РС” – 
„Просветни гласник”, бр. 1/14) и остварују право на рангирање за упис у школу у 
складу са Правилником. 
Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање или један од 
последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или 
који су завршили страну школу у Републици Србији или један од последња два 
разреда основног образовања и васпитања у страној школи у Републици Србији, 
уписују се преко броја одређеног за упис ученика. 
Кандидати који су VII разред основног образовања и васпитања завршили у 
иностранству или страној школи у Републици Србији, а осми разред у 
Републици Србији, обављају завршни испит и уписују се преко броја одређеног 
за упис. 
У ситуацији када више ових кандидата желе да упишу исту школу, или исти 
смер гимназије, односно образовни профил у истој школи, равномерно се 
расподељују по школама, смеровима гимназија и одељењима. 

 
УПИС У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

Кандидати за упис у школе за ученике са сметњама у развоју, право на упис 
остварују пријављивањем  код самих школа, у периоду од 29. маја до 09. јуна 
2017. године.  
У том периоду школе ће спровести поступак провере поднетих захтева и њихову 
усклађеност са општим актима школе и посебним захтевима који проистичу из 
наставног плана и програма и сходно томе извршиће упис ученика. 
 

УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД СЕДАМНАЕСТ ГОДИНАУ ПРВИ РАЗРЕД 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ (ванредних ученика) 

Кандидати који су рођени пре 31. августа 2000. године, могу да конкуришу за упис 
у први разред средње школе, искључиво у својству ванредног ученика. 
Пријем докумената, пријављивање за полагање завршног испита, попуњавање 
листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од седамнаест 
година (ванредних ученика), који су конкурисали за упис на неки од образовних 
профила, обавља се у надлежној школској управи по посебној процедури и 
временској динамици која је сагласна са роковима који важе за редовне ученике, о 
чему ће заинтересовани кандидати бити благовремено и континуирано 
обавештавани. 
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Рокови активности 
Пријављивање кандидата за упис у средњу школу и провера да ли  испуњавају 
услове обавиће се у периоду од 29. маја до 09. јуна 2017. године, у надлежној 
школској управи у којој ће кандидат бити обавештени о времену и месту полагања 
завршног испита, односно о свим питањима која се односе на упис у средњу 
школу. 
Полагање завршног испита: 

 решавање теста из српског, односно матерњег језика обавља се 14. јуна 
2017. године од 09:00 до 11:00 часова; 

 решавање теста из математике обавља се 15. јуна 2017. године од 09:00 
до 11:00 часова; 

 решавање комбинованог теста обавља се 16. јуна 2017. године од 09:00 
до 11:00 часова; 

 попуњавање листе жеља обавља се 26. јуна 2017. године од 8:00 до 15:00 
часова у просторијама школске управе; 

 објављивање листе распоређених кандидата по школама је 03. јула 2017. 
године до 9:00 часова у просторијама школске управе; 

 упис распоређених кандидата обавља се 04. и 05. јула 2017. године у 
средњим школама. 

Напомена: у тексту Конкурса, у загради поред броја места планираних за упис 
редовних ученика на одговарајући образовни профил  у школској 2017/2018. 
години, налази се број места предвиђених за упис у први разред ванредних 
ученика, односно кандидата старијих од седамнаест година. 
 

УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
(распоред организовања и спровођења пријемног испита) 

Пријемни испит полажу кандидати за упис у уметничку школу (музичка школа, 
балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно за образовни 
профил у области уметности; школу за ученике са посебним способностима 
(филолошка гимназија и одељење, математичка гимназија и одељење, гимназија 
и одељење за спортисте, одељење за ученике са посебним способностима за 
физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за 
гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику), 
школу у којој се део наставе остварује на страном језику, школу за 
талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји). 
На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном 
образовању и посебне способности и склоности кандидата које су неопходне за 
одређену школу, односно образовни профил. 
Кандидати који су: 
- последњи разред основне школе завршили у Републици Српској;  
- VII разред основног образовања и васпитања завршили у иностранству; 
- у Републици Србији завршили VII разред основног образовања и васпитања у 
страној школи, а у Републици Србији завршавају VIII разред основног образовања 
и васпитања у школи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, 
јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице; 
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- завршили основно образовање и васпитање или последња два разреда основног 
образовања и васпитања у иностранству; 
- завршили страну школу у Републици Србији или последња два разреда основног 
образовања и васпитања у страној школи у Републици Србији, полажу пријемни 
испит под истим условима као и ученици из Републике Србије. 
 

Место и време полагања пријемног испита 
Пријемни испит се полаже у одговарајућој средњој школи, односно другој установи 
коју одреди Министарство. 
Пријемни испит се полаже у временском периоду од 27. маја до 06. јуна 2017. 
 

Полагање пријемног испита обавља се у следећим терминима: 

 пријемни испит (из француског, италијанског, руског, немачког и енглеског 
језика) за кандидате за упис у школу у којој се део наставе остварује на 
страном језику обавља се 27. маја 2017. године; 

 пријемни испит у музичким школама полаже се 01, 02. и 03. јуна 2017. 
године; 

 пријемни испит у балетским школама полаже се 04, 05. и 06. јуна 2017. 
године; 

 полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области, 
односно за образовне профиле у области уметности обавља се 02, 03. и 04. 
јуна 2017. године; 

 пријемни испита у школама за ученике с посебним способностима 
(математичка гимназија и математичка одељења) полаже се 03. јуна 2017. 
године; 

 полагање пријемног испита за упис у одељење за ученике с посебним 
способностима за физику и одељење гимназије за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику обавља се 04. јуна 2017. 
године; 

 пријемни испит у школама за ученике с посебним способностима 
(филолошка гимназија и филолошка одељења) полаже се 03. и 04. јуна 
2017. године. 

 

Објављивање резултата и подношење жалбе 

 објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за филолошку 
гимназију и одељење, односно за математичку гимназију и одељење, 
одељење за ученике с посебним способностима за физику и одељење 
гимназије за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику је најкасније 07. јуна 2017. године до 8.00 часова; 

 објављивање прелиминарних резултата пријемног испита у  уметничким и 
музичким школама је најкасније 08. јуна 2017. године до 8:00 часова; 

 подношење евентуалних жалби на резултате пријемног испита уписној 
комисији и комисији у средњој школи и издавање решења обавља се у 
средњој школи која спроводи пријемни испит, после објављених резултата 
пријемног испита, најкасније 08. јуна 2017. г. од 08:00 до 16:00 часова 
(детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит); 
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 коначни резултати пријемних испита објављују се до 09. јуна 2017. године 
до 12:00 часова. 

 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ, РАНГИРАЊЕ И РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА 

Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју 
бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу 
средњу школу, односно образовни профил. 
Кандидати који су положили пријемни испит и конкуришу за упис у: 
-уметничку школу ликовне области, односно образовни профил у области 
уметности; 
-филолошку гимназију и одељења филолошке гимназије; 
-математичку гимназију и одељења математичке гимназије; 
-Спортску гимназију; 
-одељење за ученике с посебним способностима за физику у гимназији; 
– одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику 
у гимназији; 
-школу у којој се део наставе остварује на страном језику, имају право да у 
матичној основној школи писмено изразе највише 20 опредељења за даље 
школовање. 
Опредељење кандидата садржи: шифру ученика, назив школе, место школе, 
шифру и назив образовног профила, типа или смера гимназије, у складу са 
подацима објављеним у Конкурсу. 
Опредељена ових кандидата могу бити образовни профили за које су положили 
одговарајући пријемни испит, као и остали образовни профили (за које се не 
полаже пријемни испит). 
На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг листи, 
врши се распоређивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним 
профилима, као и средњим школама. 
Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и 
одговарајућим средњим школама. 
Кандидати који су положили одговарајући пријемни испит могу да конкуришу у све 
школе и одељења у Републици Србији за које је Конкурсом одређен услов 
положен пријемни испит. 
Приликом исказивања опредељења за даље школовање (попуњавања листе 
жеља), ови кандидати, уколико су положили одговарајући пријемни испит за више 
школа или образовних профила, за које је услов положен одговарајући пријемни 
испит, опредељења исказују по редоследу који одговара интересовањима 
кандидата. 
Обавештење о попуњавању листе жеља биће истакнуто на огласној табли школе 
у којој полажу пријемни испит, као и у матичној основној школи. 
Распоређивање и упис ових кандидата обавља се у истим роковима као и 
кандидата за упису школе за које се не полаже пријемни испит. 
Кандидати који уписују музичке и балетске школе и Школу за музичке таленте у 
Ћуприји подношење докумената и упис обављају у тим школама. 
Редослед кандидата који се уписују у филолошку гимназију и одељење, 
математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним 
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способностима за физику у гимназији и у одељење гимназије за ученике са 
посебним способностима за рачунарство и информатику утврђује се на 
основу:  
1) успеха на пријемном испиту, 
2) успеха на завршном испиту; 
3) успеха у претходном школовању и то: 
- општег успеха од VI до VIII разреда основне школе; 
- резултата постигнутих на такмичењима ученика VIII разреда основне школе. 
За кандидата који конкурише за упис у било коју од наведених школа, резултати 
које је остварио на такмичењима вреднују се на начин прописан за ученике 
основне школе (у одељку 3. тачка 3.3. Конкурса), осим у случају вредновања 
резултата такмичења из предмета који су од посебног значаја за одређени смер 
гимназије, односно образовни профил. 
 
Такмичење ученика основне школе која су од значај за упис 
A) За упис у филолошку гимназију и филолошко одељење у гимназији, од 
значаја за упис су такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке 
културе и страног језика, у организацији: 
1) за српски језик – Друштво за српски језик и књижевност Србије; 
2) за матерњи језик: мађарски језик – Одсек за хунгарологију Филозофског 
факултета Универзитета у Новом Саду, словачки језик – Национални савет 
националне мањине и Словакистичко војвођанско друштво, русински језик – 
Друштво за русински језик, књижевност и културу, румунски језик – Одсек за 
румунистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, бугарски језик – 
Удружење „Матица Бугара у Србији“, хрватски језик – Национални савет хрватске 
националне мањине, босански језик - Национални савет бошњачке националне 
мањине; 
3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански) – 
Друштво за стране језике и књижевности. 
Кандидату, који је на републичком такмичењу из наведених предмета у VIII 
разреду основне школе освојио прво, друго или треће место, додељује се: за 
освојено прво место 60 бодова, друго место 50 бодова и треће место 40 бодова. 
Кандидати који положе пријемни испит (најмање 60 бодова из сваког дела 
пријемног испита), могу исказати опредељење за: језик који су положили на 
пријемном испиту, језик који су учили као други у основној школи, италијански 
језик, шпански језик, јапански језик, кинески језик, класичне језике. 
Приликом рангирања у одељењима: 
- за енглески језик, кандидати се рангирају на основу укупно освојеног броја 
бодова, без обзира на језик који су положили на пријемном испиту; 
- за француски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту 
положили француски језик, за немачки језик, кандидати који су положили немачки 
језик, за руски језик кандидати који су положили руски језик, а у случају да после 
рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за 
упис, рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике. 
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Уколико су кандидати 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. 
Б) За упис у математичку гимназију и математичко одељење у гимназији, 
такмичења од значаја за упис су: из математике, у организацији Друштва 
математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике). 
Кандидату, који је на републичком такмичењу из математике у VIII разреду 
основне школе освојио прво, друго или треће место, додељује се: за освојено 
прво место 120 бодова, друго место 100 бодова и треће место 80 бодова. 
Кандидати који положе пријемни испит за математичку гимназију и одељење, могу 
да конкуришу за упис у математичку гимназију, за упис у одељење за ученике с 
посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује 
наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику, односно могу да конкуришу за упис у свим школама у 
Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења. 
В) За упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у 
гимназији, од значаја за упис су такмичења ученика основне школе из физике и 
математике, у организацији: 
1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних 
школа из математике); 
2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у 
Београду (Такмичење ученика основних школа из физике). 
Кандидату, који је на републичком такмичењу из физике или математике у VIII 
разреду основне школе освојио прво, друго или треће место, додељује се: за 
освојено прво место 120 бодова, друго место 100 бодова и треће место 80 бодова. 
Г) За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за 
ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, од 
значаја за упис су такмичења ученика основне школе из математике, физике и 
информатике и рачунарства, у организацији: 
1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних 
школа из математике), 
2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у 
Београду (Такмичење ученика основних школа из физике), 
3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење 
ученика основних школа из рачунарства. 
Кандидату, који је на републичком такмичењу из математике, физике или 
информатике и рачунарства, у VIII разреду основне школе освојио прво, друго или 
треће место, додељује се: за освојено прво место 120 бодова, друго место 100 
бодова и треће место 80 бодова. 
Д) За упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, од 
значаја за упис су такмичења из страног језика: енглески, немачки, руски, 
француски, италијански и шпански - у организацији Друштва за стране језике и 
књижевности. 
Кандидату, који је на републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из 
страног језика, освојио прво, друго или треће место додељује се: 6 бодова за 
освојено прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место. 
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Напомена: упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику 
обавља се за одељења општег типа гимназије, друштвено-језичког и природно-
математичког смера, као и за образовне профиле у стручним школама који су 
одређени Конкурсом. 
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику и који 
конкурише за упис у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном 
испиту из страног језика. 
Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику и 
који конкурише за упис у образовни профил у стручној школи, положени пријемни 
испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова 
приликом рангирања. 
Кандидати који положе пријемни испит за одговарајући језик у школи у којој се део 
наставе остварује на страном језику, могу да конкуришу за упис у свим школама у 
Републици Србији у којима се, према Конкурсу, део наставе остварује на страном 
језику, за језик за који су положили пријемни испит. 
Кандидати који положе пријемни испит у филолошкој гимназији не 
испуњавају услов за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном 
језику. 
Такође и кандидати који положе пријемни испит за одговарајући језик у 
школи у којој се део наставе остварује на страном језику не испуњавају 
услов за упис у филолошку гимназију и одељење. 
На редослед кандидата који се уписују у уметничку школу ликовне области, 
односно на образовни профил у области ликовне уметности, музичку школу, 
Школу за музичке таленте и балетску школу, не примењује се критријум „успех 
на завршном испиту“. 
Редослед ових кандидата, утврђује се на основу: 
1) успеха на пријемном испиту и 
2) успеха у претходном школовању и то: 
-за кандидате који се уписују у уметничку школу ликовне области, односно на 
образовни профил у области ликовне уметности, општи успех од VI до VIII 
разреда основне школе; 
-за кандидате који се уписују у музичку школу, Школу за музичке таленте и 
балетску школу, општи успех постигнут у основној музичкој школи, односно 
основној балетској школи и општи успеха из последња три завршена разреда 
основне школе. 
Чланом 33. став 3. Закона, прописано је, између осталог, да у први разред школе 
која остварује програме музичког и балетског образовања и васпитања може да се 
упише и лице које није завршило основно музичко, односно балетско образовање 
и васпитање, ако претходно положи испит на нивоу програма тог образовања. 
У таквом, изузетном случају, кандидат који није завршио основну, музичку, 
односно балетску школу, уписује се према редоследу који се утврђује на основу: 
1) успеха на пријемном испиту, 
2) успеха у претходном школовању (општег успеха из последња три завршена 
разреда основне школе и успеха на испиту за ниво основне музичке, односно 
балетске школе). 
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Кандидати који положе пријемни испит за упис у уметничку школу, односно 
образовни профил из области уметности, могу да конкуришу за упис у уметничке 
школе и образовне профиле из области уметности у свим школама у Републици 
Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења. 
Кандидати који се уписују у Спортску гимназију не полажу пријемни испит, већ 
се редослед кандидата утврђује на основу: 
1) успеха на завршном испиту; 
2) успеха у претходном школовању; 
3) постигнутих спортских резултата, које је кандидат остварио у VIII разреду 
основне школе, који се вреднују тако што се кандидату додељују бодови: 
-ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на 
списку репрезентативаца (репрезентативни кампови), за оне спортове који немају 
репрезентативна такмичења узраста до 14 година - 10 бодова; 
-ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, 
појединачно или као члан екипе -осам (8) бодова за златну медаљу, седам (7) 
бодова за сребрну медаљу и шест (6) бодова за бронзану медаљу. 
Потврде о оствареним спортским резултатима издате од надлежног националног 
гранског спортског савеза, који је регистрован у министарству надлежном за 
послове спорта, јесу доказ о постигнутим спортским резултатима. 
Пријављивање за упис у Спортску гимназију 
Пријављивање кандидата и подношење потврда о оствареним спортским 
резултатима за упис у Спортску гимназију обавља се 03. и 04. јуна 2017. године 
од 9:00 до 14:00 часова у просторијама Спортске гимназије. 
 
Рангирање кандидата који остваре исти број бодова 
У ситуацији када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис у уметничку 
школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, 
филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење, 
гимназију и одељење за спортисте, одељење за ученике са посебним 
способностима за физику у гимназији, одељење које остварује наставни 
план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику и школу у којој се део наставе остварује на 
страном језику, оствари исти број бодова, предност у рангирању кандидата до 
броја предвиђеног за упис има кандидат: 
1) носилац Дипломе „Вук Караџић”, 
2) који је остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту, односно освојио 
већи број бодова на основу остварених спортских резултата за упис у гимназију и 
одељење за спортисте, 
3) који је освојио већи број бодова на такмичењима за ученике осмог разреда 
основне школе (из одељка 3. тачка 3.3. Конкурса), 
4) који је освојио већи укупан број бодова на завршном испиту. 
Важно је напоменути да је, за упис и у ове школе, резултат постигнут на 
такмичењима ученика осмог разреда основне школе, један од параметара на 
основу кога се, у ситуацији када већи број кандидата од броја предвиђеног 
за упис у ове школе оствари исти број бодова, утврђује предност у 
рангирању кандидата до броја предвиђеног за упис. 
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ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
Приликом уписа у први разред средње школе учесници конкурса подносе школи 
следећа документа: 
1. оригинално уверење о обављеном завршном испиту, оригинално сведочанство 
о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално 
сведочанство о завршеној основној школи; 
2.  извод из матичне књиге рођених; 
3. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за 
образовни профил за који конкуришу. 
За упис у гимназију и образовне профиле за које није предвиђено Конкурсом, да 
ученици треба да испуњавају и посебни здравствени услов који проистиче из 
захтева рада, није потребно подносити потврду, односно лекарско уверење о 
испуњавању здравствених услова. 

 
Прописи на основу којих је расписан Конкурс 
- Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС',' бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016–УС); 
- Закон о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 
55/2013); 
- Правилник о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', број 
38/2017); 
- Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе („Службени 
гласник РС“, број 105/2015); 
- Одлука о упису ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину, број: 611-
00-2152/2/2016-03 од 31. марта 2017. године, а имајући у виду Акт Заштитника 
грађана, број: 5-2-1392/14, дел. број: 48535 
 
У Београду, 16.05.2017. год.            аутор: Биљана Антић, дипл. правник 


