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

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

 
ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

И УПИС УЧЕНИКА (распоред) 
 

Завршни испит након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици. 

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег 
школовања овладао знањима и умењима, у складу са општим стандардима 
постигнућа за крај обавезног образовања и то решавањем три теста: теста из 
српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани теста из 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 (у матичној основној школи). 

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 28. маја до 08. јуна 2018. 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 18. јуна 
2018. године од 09:00 до 11:00 часова; 

• решавање теста из математике обавља се 19. јуна 2018. године од 09:00 
до 11:00 часова; 

• решавање комбинованог теста 20. јуна 2018. године од 09:00 до 11:00 
часова. 

 

Објављивање резултата и подношење жалбе 

• основне школе  објавиће привремене резултате завршног испита 22. јуна 
2018. године до 08:00 часова. 

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 23. 
јуна 2018. године од 08:00 до 16:00 часова; 

• школска комисија ће размотрити жалбу и донеће, односно издаће решења 
по жалби, истог дана, 23. јуна 2018. године од 08:00 до 16:00 часова; 

• кандидат незадовољан решењем школске комисије може да поднесе жалбу 
окружној уписној комисији на резултате завршног испита 25. јуна 2018. 
године од 08:00 до 16:00 часова, када ће се издавати и решења по жалби; 

• објављивање коначних резултата завршног испита обавља се 28. јуна 2018. 
године од 08:00 часова. 
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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 29. и 30. јуна 2018. године од 08:00 до 
15:00 часова; 

• у матичним основним школама објављују се листе жеља кандидата за упис 
у први разред средњих школа 04. јула 2018. године до 08:00 часова; 

• кандидати проверавају тачност листе жеља 04. јула 2018. године од 08:00 
часова; 

• кандидати подносе жалбе на објављене листе жеља за упис у први разред 
средњих школа 04. јула 2018. године од 08:00 до 15:00 часова; 

• званичне листе жеља за упис у први разред средњих школа објавиће се 05. 
јула 2018. године од 12:00 часова; 

• званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и 
образовним профилима, односно по смеровима/типовима гимназија 
објављује матична основна школа 08. јула 2018. 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 09. и 
10. јула 2018. године од 08:00 до 15:00 часова; 

• матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места за 
упис ученика 08. јула 2018. године до 20:00 часова; 

• нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње школе које 
имају  слободних места 09. јула 2018. 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 11. јула 2018. године до 20:00 
часова; 

• упис ових кандидата обавља се, у средњој школи у коју су распоређени, 12. 
јула 2018. године од 8:00 до 15:00 часова. 

 

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Стручним упутством за спровођење завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 2017/2018. годину (у даљем тексту: Стручно 
упутство) ближе се уређује спровођење завршног испита на крају основног 
образовања и васпитања за школску 2017/2018. годину (у даљем тексту: завршни 
испит). 

Упутство се доноси у складу са одредбама које се односе на завршни испит, које 
су утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закон и 27/18 (ИИ)-др. закон),  Законом о 
основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 
27/18-др. закон)  и Правилником о програму завршног испита у основном 
образовању и васпитању („Просветни гласник”, бр. 1/11 и 1/12 и „Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/14, 12/14 и 2/18). 
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УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ1 

(Прилог 9) 

• Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који 
стичу основно образовање у складу са законом који се уређује 
образовање одраслих. 

• Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, 
односно матерњи језик, другог математика, а трећег комбиновани тест. 

• Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским 
старешином благовремено провере тачност својих личних података и 
података о успеху током школовања у бази података. 

• Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута. 

• Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања 
испита. 

• На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се 
полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са 
овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, 
графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу; 

• На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са 
овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, 
графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар. 

• Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према 
унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној 
табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на 
Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће 
ученик седети. 

• Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних 
наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом 
тесту. 

• Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком 
(што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је 
важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани 
одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. 

• На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, 
калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у 
прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено 
место, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и 
друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим 
воде/освежавајућег напитка. 

• На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и 
ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не 
поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране 
дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула 
бодова на том тесту. 

• Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са 
кога је удаљен. 

                                                           
1 Ово упутство треба да буде штампано и подељено ученицима до завршетка наставе у осмом разреду. 
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• Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже 
испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова. 

• Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника 
подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не 
ремете рад других ученика. 

• После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у 
свој тест, а заједно са родитељем, односно другим законским 
заступником, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су 
оштећени.  

Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту 
ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања 
резултата на тестовима и начину бодовања.   

На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у 
основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни 
гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом 
броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да 
оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из 
математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.  

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан 
резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају 
испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број 
бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту. 

Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају 
се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) 
језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на 
комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7. 

Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег 
успеха и резултата постигнутих на завршном испиту: 

Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT 

VI – општи успех на крају VI разреда 

VII – општи успех на крају VII разреда 

VIII – општи успех на крају VIII разреда 

СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика 

МА – резултат на тесту из математике 

КТ – резултат на комбинованом тесту  

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског 
језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа 
током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на 
тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту. 
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Прилог 10 

ИЗВОД ИЗ УПУТСТВА ЗА РОДИТЕЉЕ (ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ)2 

• Родитељима односно другим законским заступницима забрањено је да 
без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног 
испита. 

• У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању 
завршног испита, родитељ односно други законски заступник у обавези је 
да то пријави одељењском старешини до 8.00 часова на дан полагања. 

• Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи, односно други 
законски заступници, пријављују одељењском старешини најкасније један 
дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у 
простору који одговара њиховом здравственом стању. 

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да: 

• Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног 
испита. 

• Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку 
књижицу. 

 

Прилог 6 

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ  
ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 8.00 часова 
на дан предвиђен календаром испитних активности.  

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у 
тест. Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 
16.00 часова на дан објављивања привремених резултата у складу са 
Календаром испитних активности. Уколико комисија за приговоре не ради у 
школи, већ на другом месту, увид у тест се омогућава у школи у којој је 
ученик обавио завршни испит од 8.00 до 13.00 часова. 

Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ 
или други законски заступник ученика има право да уложи приговор. 
Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор школској 
комисији након увида у тест на дан објављивања привремених резултата од 
8.00 до 16.00 часова искључиво у писаној форми на Обрасцу 11. Овај 
образац родитељ, односно други законски заступник добија у школи.  

Школску комисију за приговоре чине три предметна наставника који су 
учествовали у раду комисије за прегледање српског, односно матерњег 
језика и математике, и пет предметних наставника који су учествовали у раду 
комисије за прегледање комбинованог теста.  

Школска комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор 
на поднети приговор даје родитељу, односно другом законском заступнику, 
такође у писаној форми, на Обрасцу 12. Школска комисија за приговоре 
доставља све одговоре на приговоре и школској комисији. 

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, 
родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор 

                                                           
2 Ово упутство треба да буде штампано и подељено родитељима односно другим законским заступницима. 
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окружној комисији на дан предвиђен календаром испитних активности од 8.00 
до 16.00 часова. Школска комисија је у обавези да пружи информацију о 
седишту окружне комисије. 

Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно 
уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз приговор окружној 
комисији родитељ, односно други законски заступник, обавезно прилаже и 
одговор школске комисије за приговоре. 

Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор 
на поднети приговор даје родитељу, односно другом законском заступнику, 
такође у писаној форми, на Обрасцу 12а. Окружна комисија за приговоре 
доставља све одговоре на приговоре и школској комисији. 

Одлука окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна. Радна 
група за спровођење завршног испита у основном образовању и васпитању 
за школску 2017/2018. годину не решава приговоре на резултате завршног 
испита. 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС 

За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у својству редовног 
ученика, могу да конкуришу кандидати, који су рођени после 31. августа 2001. 
године, који су стекли основно образовање и васпитање и обавили завршни испит.  

Изузетно, кандидати који су рођени пре 31. августа 2001. године и који су 
претходне школске године завршили основну школу у трајању од осам година, 
могу да конкуришу за упис у средњу школу у својству редовног ученика, у складу 
са Законом. 

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 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 ВИИ 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 распоређују 
по школама, смеровима гимназија и одељењима. 
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РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА ЗА УПИС 

Кандидат који је обавио завршни испит и тиме стекао основно образовање и 
васпитање 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, 

3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог 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 
тринаест (13) бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, тринаест (13) 
бодова на тесту из математике, и четрнаест (14) бодова на комбинованом тесту, 
односно највише четрдесет (40) 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, VII и VIII разреда основне школе 
заокружи на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4), кандидат 
по овом основу може да оствари највише 60 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. 

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама успеха на 
завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда 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).  

У ситуацији када је кандидат обавио завршни испит на крају школске године у којој 
је на основу општег успеха могао да освоји највише 70 бодова, а на основу успеха 
на завршном испиту највише 30 бодова, право на рангирање за упис у школу 
остварује на следећи начин: 

- број бодова остварен на основу општег успеха исказује се на начин наведен у  
претходном тексту, у тачки 2. тако да на основу општег успеха може да оствари 
највише 60 бодова; 

- број бодова освојен на завршном испиту исказује се на следећи начин: број 
бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи 
са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и 
заокружује на две децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи 
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са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и 
заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може 
да освоји највише 40 бодова, односно по оба основа укупно највише100 бодова. 

 

Увећавање броја бодова на основу уписа под повољнијим условима 
ради постизања пуне равноправности 

 
На основу Правилника о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС“, 
број 23/2018, 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. 

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.  

Важна новина је да родитељ, односно други законски заступник кандидата, 
својим потписом на обрасцу листе жеља потврђује да је сагласан са бројем 
и распоредом жеља кадндидата за упис у средњу школу. 

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. 

Када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис у средњу школу, оствари 
исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају 
кандидати: 
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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 такмичењима из предмета 
наведених у Конкурсу: 

- међународном такмичењу, које је у Календару такмичења и смотри ученика 
основних школа, за прво место - 12 бодова, друго место - 10 бодова, треће место - 
8 бодова. 

- републичком такмичењу, које је у Календару такмичења и смотри ученика 
основних школа додељују се бодови за прво место - 6 бодова, друго место - 4 
бода, треће место - 2 бода; 

Наведене резултате такмичења стручна друштва и други организатори 
достављају Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (даље: Министарство) 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, Министарство, ученике, који су 
распоређени у таква одељења, распоређује у друге образовне профиле у којима 
је остало слободних места и за које кандидати испуњавају потребне услове, уз 
благовремено информисање њихових родитеља, односно других законских 
заступника. 

 

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 28. маја до 08. јуна 
2018. 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. 

 

 



10 

 

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

 

Кандидати који су рођени пре 31. августа 2001. 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. 

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. 

Изузетно, уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске 2012/2013. 
године, и уписују се у школу у својству ванредног ученика, а број бодова које је 
освојио на завршном испиту исказује се на следећи начин: број бодова остварен 
на основу општег успеха множи са бројем три (4), тако добијени број дели се 
бројем седам (6) и заокружује на две децимале. Ови кандидати, на основу успеха 
на завршном испиту, могу да освоје највише 40 бодова.  

Кандидатима старијим од 17 година, који су припадници ромске националне 
мањине и кандидатима који су завршили програм ФООО, који су полагали 
завршни испит, број бодова који су остварили на основу успеха из школе и на 
основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 
100 бодова. Уколико ови кандидати живе у породици која је корисник новчане 
социјалне помоћи, број бодова који су остварили на основу успеха из школе и 
завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који им недостаје до 100 
бодова.  

У ситуацији када ови кандидати немају доказ о бодовима које су освојили на 
завршном испиту,  број бодова за завршни испит замењује број који се добија, 
када се број бодова који су ови кандидати освојили на основу општег успеха, 
помножи са бројем 10/7. 

За упис у средњу школи кандидат може да користи право на додатне бодове само 
по једном основу.  

Рокови активности 

• пријављивање кандидата за упис у средњу школу и провера да ли  
испуњавају услове обави ће се у периоду од 28. маја до 08. јуна 2018. 
године, у надлежној школској управи у којој ће кандидати бити обавештени 
о времену и месту полагања завршног испита, односно о свим питањима 
која се односе на упис у средњу школу;  

• попуњавање листе жеља обавља се 29. јуна 2018. године од 8:00 до 15:00 
часова у просторијама школске управе; 

• објављивање листе распоређених кандидата по школама је 09. јула 2018. 
године до 9:00 часова у просторијама школске управе; 

• упис распоређених кандидата обавља се 09. и 10. јула 2018. године у 
средњим школама. 
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Напомена: у тексту Конкурса, у загради поред броја места планираних за упис 
редовних ученика на одговарајући образовни профил у школској 2018/2019. 
години, налази се број места предвиђених за упис у први разред ванредних 
ученика, односно кандидата старијих од седамнаест година. 

 

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; 
2. оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, 

односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи; 
3. лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они 

прописани за образовни профил за који конкуришу. 

Важно је напоменути, да 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. 
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