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У СРЕДЊУ ШКОЛУ
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Републичке 
комисије

ЗАВРШНИ ИСПИТ УПИС У СРЕДЊУ 
ШКОЛУ



ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ ЗАВРШНОГ ИСПИТА из 
перспективе основних школа

година

Бодови на испиту

%
непозна

тих  
задата 

ка

изашли 
на испит

уписани 
по првој 
жељи

уписани 
по прве 

три 
жеље

српски
/матерњи 

језик

матема-
тика свега

2011/2012 25% 98.2% 57.7% 82.3% 14.1 13.2 27.3

2012/2013 50%
98.8%

60.78% 86.91% 13.27 10.44 23.71

2013/2014

2014/2015
СВИ НЕПОЗНАТИ ЗАДАЦИ ИЗ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ + 

КОМПОЗИТНИ ТЕСТ (историја, географија, физика, хемија, биологија)

75% НЕПОЗНАТИХ ЗАДАТАКА, 25% ИЗМЕЊЕН РЕДОСЛЕД ОДГОВОРА



УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ 
2014/2015. 

• Донети акти о формирању две комисије: 
Републичке комисије за завршни испит 

(завршни испит – 3 теста, 16+16+8 
бодова) и 

Републичке уписне комисије

• Календар уписа 

• Осигурање  КВАЛИТЕТА 
обезбеђивањем РЕГУЛАРНОСТИ у 
свим фазама и на свим местима:

1. израда, штампање и дистрибуција 
тестова, 

2. дежурства на испитима, шифровање, 
дешифровање и прегледање тестова

3. супервизија
4. захватање, слање и обрада података
5. упис у средњу школу...

• Формиране окружне, здравствене и школске 
комисије за спровођење завршног испита и 
уписа у средњу школу;

• донете измене и допуне Правилника о упису, 
• Обезбеђена средства за спровођење завршног 

испита у основној школи и упис ученика у 
средњу школу (пријемни испити, материјални 
трошкови матичних школа, штампање тестова, 
софтвер, хостовање, ); 

• Испоштоване препоруке Заштитника грађана 
које се односе на заштиту података о личности;

• Обезбеђене услуге домаћег провајдера 
• Ревидирани критеријуми за упис ученика путем 

афирмативне акције уз помоћ Канцеларије за 
људска и мањинска права;

• Ревидирани здравствени услови
• Обезбеђено захватање података о упису у 

математичке, филолошке, спортске, приватне, 
билингвалне, уметничке и специјалне школе 
као и категорије кандидата: полазници 
програма Друга шанса, ванредни ученици, 
ученици из Републике Српске, из 
иностранства...
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КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА 
ШКОЛСКУ 2013/2014 ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

2014/2015.

2014

1
Пробни завршни испит, комбиновани тест петак 09.05.2014.                                

у 12 часова

2
Пробни завршни испит, српски језик и математика субота 10.05.2014. српски језик у 

09:00, математика у 11:30 
часова

3 Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда до 15.05.2014.

4 Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим 
школама које спроводе пријемни испит)

субота, недеља, 
понедељак, уторак

24 - 27.05.2014.

5
Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит 
(детаљније обавештење у школским управама)

понедељак, уторак 26. и 27.05.2014. 

6 Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на 
страном језику

субота 31. 05.2014. 

7
Пријемни испити у музичким и балетским школама четвртак, петак, 

субота
05, 06 и 07.06.2014.

8 Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак, субота, недеља 06, 07. и 08.06.2014.

9 Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима субота 07. 06.2014.

10 Пријемни испит за ученике са посебним спосбностима за физику недеља 08. 06.2014.

11 Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота, недеља 07. и 08.06.2014.

12 Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској 
гимназији  и одељењима за спортисте у гимназијама

субота, недеља 07. и 08.06.2014.

13 Пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији понедељак 09. 06.2014.

14 Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година 
за упис у средњу школу

понедељак - среда 02 - 11. 06.2014. 

15

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким 
одељењима, одељењу за ученике са посебним способностима за физику и  за обдарене 
ученике у рачунарској гимназији

среда најкасније до 11. 06.2014.                    
у 7 часова

16 Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама четвртак најкасније до 12. 06.2014.                    
у 7 часова
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Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита 
(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак најкасније 12. 06.2014.                   
од 8 до 16 часова

18 Коначни резултати пријемних испита  (детаљније обавештење у средњим школама 
које спроводе пријемни испит)

петак до 13. 06.2014.                         
до 12 часова

19
Тест за проверу способности ученика обдарених за математику за 7 и 8 разред 
основне школе

субота 14.06.2014.

20 Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика понедељак 16.06.2014.

21 Завршни испит - тест из математике уторак 17.06.2014.

22 Завршни испит - комбиновани тест среда 18.06.2014.

23 Супервизија спровођења завршног испита од недеље до петака 15- 20.06.2014.

24 Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата завршног испита од понедељка до 
петка

16- 20.06.2014. 

25 Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе 20.06.2014 до 20ч

26 Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним 
школама

субота 21.06.2014.                              
од 8.00 до 16.00 часова

27
Издавање потврда о броју освојених бодова на завршном испиту, у матичним 
основним школама,  за ученике који су полагали пријемне испите

21. 06.2014. 

28 Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним 
уписним комисијама

понедељак 23.6.2014                                 
од 8.00 до 16.00 часова

29
Објављивање коначних резултата завршног  испита четвртак 26.06.2014                             

до 20ч

30 Упис у школе у којима се полаже пријемни испит четвртак 26.06.2014 до 20ч

31

Унос података о оствареним бодовима на специјализованим пријемним испитима, за 
специјализована одељења која учествују у расподели (билингвална, спортска...). Унос 
врше средње школе.

петак
27.06.2014. 

32 Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података петак и субота 27. и 28. 06.2014.                      
од 8.00 до 15.00 часова

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ (2)
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Провера листе жеља од стране ученика у основним школама среда 02.07.2014.                              

од 8.00 часова

34 Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки среда 02.07.2014.                              
од 8.00 до 15.00 часова

35
Објављивање званичне листе жеља ученика у основним школама, провера листе жеља 
на званичном и техничком сајту

четвртак 03.07.2014.                              
до 12 часова

36 Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у 
основним школама

недеља 06.07.2014.                              
од 8 часова

37 Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 06.07.2014.                              
до 20 часова

38 Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за ученике који су се 
уписали у школе за које се полагао пријемни испит

понедељак и уторак 07. и 08.07.2014

39 Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг понедељак 7. 07.2014.                               
од 8 до 15 часова 

40 Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга четвртак
10.07.2014                               
од 8 часова 

41 Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу четвртак
10.07.2014                               
од 8 часова 

42 Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за ученике који су се 
уписали у школе за које се полагао пријемни испит четвртак

10. 07.2014.                             
од 8 до 15 часова

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ (3)
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РЕДОСЛЕД КАНДИДАТА

Редослед кандидата утврђује се на основу:
• Успеха у претходном школовању (60 бодова)

– Општег успеха од VI до VIII разреда
– Резултата постигнутих на такмичењима ученика 

VIII разреда основне школе
• Успеха на завршном испиту            (бодова: 

16 српски (матерњи) језик + 16 математика + 
8 комбиновани тест)

Ученици попуњавају листу од 20 жеља 
(обрасци пријаве и листе жеља су у Конкурсу)
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КОРАЦИ У ПЛАНИРАЊУ УПИСА
1. Школа предлаже број ученика за упис Министарству просвете до 31. децембра.

2. Начелник Школске управе, после консултативних састанака са заинтересованим 
странама - социјалним партнерима, израђује Општински предлог плана уписа 
редовних и ванредних ученика и то по врсти школа, подручјима рада и образовним 
профилима.

3. Школска управа организује састанак са циљем израде предлога који би се односио на 
читаву школску управу. Састанку присуствују директори средњих школа и представници 
из општина, односно региона, и то: лице задужено за образовање у јединици локалне 
самоуправе, представник послодаваца са територије из регионалне привредне коморе 
или регионалних удружења послодаваца, представник Националне службе 
запошљавања, представници репрезентативних синдиката и други заинтересовани 
представници релевантних социјалних партнера.

4. Школска управа затим организује састанак у договору са ресорним помоћником министра 
коме присуствују и сви директори средњих школа и лице задужено за образовање у 
јединици локалне самоуправе.на коме се усаглашава коначан предлог плана уписа.

5.до 1. маја објављује се Конкурс за упис у 
средње школе.

9



10

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
УПИСА

Параметри за Упис:
1. Број ученика 8 разреда (планиран број места за упис не би требао 
да буде већи од 5 одсто у односу на број ученика који заврше ОШ);
2. Не реметити однос четворогодишњих и трогодишњих образовних 
профила у средњим стручним школама. Ако је могуће не смањивати 
број места у гимназијама;
3. Реализација Уписа у односу на прошлу годину (који образовни 
профили нису попуњени и за која занимања је било велико 
интересовање); 
4. Потребе тржишта рада (анализе тржишта рада (НСЗ) о вишковима 
и потребама привреде); 
5. Захтеви локалних самоуправа и других заинтересованих страна 
(тржиште рада, коморе, послодавци, синдикати, и др.);
6. Стратегија образовања (шта нам треба у будућности - нова 
занимања);
7. Ресурси школа (верификација – простор, кадар, опрема);
8. Огледи (члан 101. ЗОСОВ-а). 



• 67427 редовних ученика који завршавају осми разред ове школске године у Републици Србији
• 2103 полазника по програму за основно образовање одраслих
• известан број ученика из Републике Српске

РБ ШКОЛСКА УПРАВА

ОСМАЦИ 
2011/12. (подаци 
од 18.07.2012)

ОСМАЦИ 
2012/13. (подаци 
од 05.02.2013)

СМАЊЕЊЕ у 
односу на 
2011/12. %

ОСМАЦИ 
2013/14. (подаци 
од 15.04.2014)

СМАЊЕЊЕ у 
односу на 
2012/13. %

1 БЕОГРАД 15837 14409 1428 9% 14036 373 3%

2 ВАЉЕВО 4973 4448 525 11% 4221 227 5%

3 ЗАЈЕЧАР 2429 2151 278 11% 2030 121 6%

4 ЗРЕЊАНИН 6470 5918 552 9% 5569 349 6%

5 ЈАГОДИНА 2330 2063 267 11% 2062 1 0%

6 К. МИТРОВИЦА 1102 1191 -89 -8% 1103 88 7%

7 КРАГУЈЕВАЦ 2984 2625 359 12% 2724 -99 -4%

8 КРАЉЕВО 1968 1864 104 5% 1744 120 6%

9 КРУШЕВАЦ 2581 2331 250 10% 2238 93 4%

10 ЛЕСКОВАЦ 5216 4870 346 7% 4482 388 8%

11 НИШ 5857 5192 665 11% 4994 198 4%

12 НОВИ ПАЗАР 2393 2261 132 6% 2198 63 3%

13 НОВИ САД 9669 8955 714 7% 8527 428 5%

14 ПОЖАРЕВАЦ 4232 3866 366 9% 3762 104 3%

15 РАНИЛУГ 309 302 7 2% 271 31 10%

16 СОМБОР 3629 3537 92 3% 3253 284 8%

17 УЖИЦЕ 2838 2535 303 11% 2383 152 6%

18 ЧАЧАК 2224 1867 357 16% 1830 37 2%

УКУПНО 77041 70385 6656 9% 67427 2958 4%



А - активан О - оглед

трајање → 4 год 4 год 3 год 3 год

подручје ↓ А Оглед А Оглед

ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ 7 1 7 0 15

ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА 3 2 3 0 8

ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА 5 1 3 1 10

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА 11 8 19 1 39

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 11 3 6 0 20

ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО 12 0 7 0 19

ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО 3 5 4 1 13

ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО 5 2 10 1 18

САОБРАЋАЈ 9 4 3 0 16

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 5 0 4 0 9

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 8 3 0 0 11

ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЈА 2 0 0 0 2

ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 12 0 2 0 14

КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ 23 0 0 0 23

ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА 1 0 3 0 4

117 29 71 4 221

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

НОВИНЕ У ОБРАЗОВНОЈ ПОНУДИ:смер гимназије за 
обдарене ученике за рачунарство, трговац, бравар-
заваривач, инсталатер, индустријски механичар
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ЈЕДНО И 
ДВ0ГОДИШЊЕ; 

835; 1% ТРЕЋИ СТЕПЕН; 
12873; 16%

СРЕДЊЕ 
СТРУЧНЕ; 46413; 

59%

УМЕТНИЧКЕ; 
1881; 2%

ГИМНАЗИЈЕ; 
17837; 22%

УПИСНЕ КВОТЕ 2013/2014

ОГЛЕДИ 7920 9,92%



УПИСНЕ КВОТЕ 2014/2015

ГИМНАЗИЈЕ; 
17627; 23%

ЈЕДНО И 
ДВОГОДИШЊЕ; 

873; 1% ТРЕЋИ СТЕПЕН; 
13045; 17%

СТРУЧНЕ 4. 
СТЕПЕН; 44565; 

57%

УМЕТНИЧКЕ; 
1843; 2%

УПИСНЕ КВОТЕ 2014/2015

ОГЛЕДИ 4570 5,86%
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1. УСЛОВИ ЗА УПИС, ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

2. ОРГАНИЗАЦИЈА УПИСА

3. КАЛЕНДАР УПИСА

4. УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ОСНОВНУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

5. УПИС КАНДИДАТА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ПРОБЛЕМИМА

6. УПИС  УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ

7. УПИС УЧЕНИКА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
Министарство просвете и науке спроводи упис ученика ромске националности, на основу критеријума који се уређени 

у сарадњи са министарством надлежним за људска и мањинска права. 
Критеријуми се примењују у случајевима када је ученик ромске националности обавио завршни испит, а није 

распоређен у жељени образовни профил, односно смер гимназије, који је навео као било коју жељу на обрасцу 
листе жеља и гласе:

ученик ромске националности може бити распоређен у одговарајући образовни профил, уколико је укупан број бодова 
који је остварио по свим основама које се вреднују за упис у средњу школу, до 30 бодова мањи од средње 
вредности бодова за одређени образовни профил у жељеној школи,

када више ученика ромске националности конкурише за упис на исти образовни профил у једној школи, предност у 
распоређивању има ученик који је остварио већи укупан број бодова.

Спискове ученика који испуњавају критеријуме доставља министарство задужено за људска и мањинска права.

8. ЕВИДЕНЦИЈА О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Подаци се не износе из Републике Србије и похрањују се и чувају код провајдера чији су сервери у Републици Србији.
Ученици могу извршити увид у централну базу података путем званичног сајта Министарства просвете и 

науке www.upis.mpn.gov.rs посвећеног упису у средње школе, уносом своје идентификационе шифре.
Изузев званичног техничког сајта, строго је забрањено објављивање података из евиденције о ученицима на другим 

сајтовима као што су школски сајтови, локални технички сајтови и остали, било да су рестриктивног приступа (са 
логовањем) било да су отвореног приступа.

Увид у податке за ученике поједине школе може се извршити само у тој школи, у посебној просторији у коју је приступ 
дозвољен само ученицима, њиховим родитељима, односно старатељима и лицима овлашћеним за спровођење и 
организацију испита.
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Упис у уметничке школе 
и школе за ученике 

са посебним способностима и потребама
Кандидатима који желе да се упишу у уметничке или у школе за ученике 

са посебним способностима редослед се одређује на основу успеха 
на:

» пријемном испиту, 
» завршном испиту, 
» такмичењима и 
» успеха у 6, 7 и 8 разреду.

– Школе за ученике са посебним способностима (филолошке гимназије, 
математичке гимназије, рачунарска гимназија, обдарени за физику)

– Уметничке школе (ликовне, музичке, балетске) и школу за таленте у 
Ћуприји

– Школе у којој се део наставе остварује на страном језику

Кандидати који желе да се упишу у школе за ученике са 
посебним потребама обраћају се школи
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Више информација о упису Више информација о упису 
може се добити у Конкурсу може се добити у Конкурсу 
који је објавио који је објавио 
“ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД”, “ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД”, 

а евентуалне допуне а евентуалне допуне 
конкурса ће бити на сајту конкурса ће бити на сајту 
www.mpnwww.mpn..gov.rsgov.rs и у и у 
“ПРОСВЕТНОМ “ПРОСВЕТНОМ 
ПРЕГЛЕДУ”.ПРЕГЛЕДУ”.


