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УПИС КАНДИДАТА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 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; 

- завршили основно образовање и васпитање или један од последња два разреда 
основног образовања и васпитања у иностранству; 

- у Републици Србији завршили страну школу или један од последња два разреда 
основног образовања и васпитања у страној школи; 

- завршили седми разред у иностранству или страној школи у Републици Србији, а 
осми разред су завршили 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 просвете, науке и технолошког развоја. 

Пријемни испит се полаже у временском периоду од 26. маја до 05. јуна 2018. 
године. 

 

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 26. маја 2018. године; 

• пријемни испит у музичким школама полаже се 01, 02. и 03. јуна 2018. 
године; 

• пријемни испит у балетским школама полаже се 03, 04. и 05. јуна 2018. 
године; 

• полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне области, 
односно за образовне профиле у области уметности обавља се 01, 02. и 03. 
јуна 2018. године; 
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• пријемни испита у школама за ученике с посебним способностима 
(Математичка гимназија и математичка одељења) полаже се 02. јуна 2018. 
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 03. јуна 2018. 
године; 

• пријемни испит у школама за ученике с посебним способностима 
(филолошка гимназија и филолошка одељења) полаже се 02. и 03. јуна 
2018. године. 

 

Објављивање резултата и подношење жалбе 

• објављивање  прелиминарних резултата на пријемном испиту 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 06. јуна 2018. године до 8.00 часова; 

• објављивање  прелиминарних резултата пријемног испита у уметничким, 
музичким и балетским школама је најкасније 07. јуна 2018. 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 07. јуна 2018. године од 08:00 до 16:00 
часова (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни 
испит); 

• коначни резултати пријемних испита објављују се до 08. јуна 2018. године 
до 12:00 часова. 

 

РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА 

Редослед кандидата који се уписују у филолошку гимназију и одељење, 
Математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним 
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 осмог 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 
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резултата такмичења из предмета који су од посебног значаја за одређени смер 
гимназије, односно образовни профил. 

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 ВИ до ВИИИ 
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).  

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 ВИИИ 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. 
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Пријављивање за упис у Спортску гимназију 

Пријављивање кандидата и подношење потврда о оствареним спортским 
резултатима за упис у Спортску гимназију обавља се 02. и 03. јуна 2018. 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, 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. 

 

 

21.05.2018. год.                аутор: Биљана Антић, дипл. правник 


