
К О Н К У Р С  

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ,  

ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА 

ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
          ПРОПИСИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ РАСПИСАН КОНКУРС: 

 

– Закон о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15), 

– Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник 
РС”, број 55/13),  

– Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени 

гласник РС”, бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15 и 39/16), 
– Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – 

припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим 
условима ради постизања пуне равноправности  („Службени гласник РС”, број 
12/16), 

– Правилник о мерилима и поступку за упис полазника који су 
завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под 

повољнијим условима ради постизања пуне равноправности („Службени 
гласник РС”, број 42/16), 

– Одлука о упису ученика у средњу школу за школску 2016/2017. 

годину, број: 611-00-2218/2015-03 од 31. марта 2016. године (у даљем тексту: 
Одлука), а имајући у виду  

– Акт Заштитника грађана, број: 5-2-1392/14, дел. број: 48535, од 
31. децембра 2015. године 
 

 УСЛОВИ ЗА УПИС 

 

 1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 
 За упис у први разред средње школе у Републици Србији, у 

својству редовног ученика, може да конкуришe кандидат који је стекао основно 
образовање и васпитање, а који је рођен након 31. августа 1999. године.  

Кандидати који су последњи разред основне школе завршили у 
Републици Српској рангирају се на основу општег успеха у последња три 
разреда основног образовања и васпитања и на основу резултата остварених на 

тестовима из српског језика, математике и на комбинованом тесту из природних 
и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија), у 

оквиру завршног испита. 
Ови кандидати  пријављују се од 30. маја до 10. јуна 2016. године, 

у било коју основну школу на територији Републике Србије, како би под истим 

условима, приступањем полагању тестова, у оквиру завршног испита, у тој 
школи,  стекли право на упис у први разред средње школе. Уколико ови 

кандидати конкуришу за упис у школе у којима се полаже пријемни испит, 
пријављују се од 20. до 23. маја 2016. године одговарајућој средњој школи. 

Кандидати који су основно образовање и васпитање стекли у 

Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином рангирају се на 



  

основу општег успеха од VI до VIII разреда и резултата остварених на 
тестовима из српског језика, математике и на комбинованом тесту из природних 

и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија) у оквиру 
завршног испита  и уписују се у средњу 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 поново се 
израчунава и то на начин који је наведен у одељку 3. тачка 3.2. Конкурса, а 
према којем се на основу општег успеха може остварити највише 70 бодова; 

– број бодова остварен на тестовима из српског језика, математике 
и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, 

географија, историја, физика и хемија) у оквиру завршног испита множи се 
бројем 0,75 и заокружује на две децимале, тако да се на основу успеха на 
завршном испиту може освојити највише 30 бодова, колико је прописано. 

Изузетно, уколико је кандидат обавио завршни испит на крају 
школске 2012/2013. године, право на рангирање за упис у школу остварују на 

следећи начин: 
 - број бодова остварен на основу општег успеха множи се бројем 

три (3), затим се добијени број дели бројем седам (7) и заокружује на две 

децимале; 
- број бодова остварен на тестовима из српског језика, математике 

и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, 
географија, историја, физика и хемија) у оквиру завршног испита множи се 
бројем 0,75 и заокружује на две децимале, тако да се на основу успеха на 

завршном испиту може освојити највише 30 бодова, колико је прописано. 
 

Кандидат који је од школске 2010/2011. до школске 2013/2014. 
године завршио осми разред, а није обавио завршни испит, завршни испит 
обавља 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”, број 1/14) и остварује право на рангирање 

за упис у школу у складу са Правилником о упису ученика у средњу школу. 
Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или 

један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству 

или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња 
два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се преко 

броја одређеног за упис ученика.  
Уколико је кандидат завршио седми разред у иностранству, 

обавља завршни испит и уписује се преко броја одређеног за упис. 

Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школу за коју је 
прописано полагање пријемног испита, полажу пријемни испит.  

 Кандидати за упис у први разред  средње школе који су рођени 
пре 31. августа 1999. године могу да конкуришу искључиво у својству 
ванредног ученика.  

 Број места предвиђених за упис у први разред кандидата старијих 
од седамнаест година, као ванредних ученика, налази се у загради поред броја 

места предвиђених за одговарајући образовни профил.   



  

 Пријем докумената, полагање завршног и пријемног испита, 
попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од 

седамнаест година обављаће се у надлежној школској управи у роковима који 
важе и за редовне ученике. О овоме школска управа благовремено обавештава 

заинтересоване кандидате. Детаљније информације налазе се у одељку број 7 
овог конкурса, који се односи на поменуту категорију кандидата. 
 Испуњавање општих услова кандидати доказују оригиналним 

уверењем о обављеном завршном испиту и оригиналним сведочанством о 
завршеном основном образовању и васпитању, односно оригиналним 

сведочанством о завршеној основној школи и изводом из матичне књиге 
рођених. 

Уколико се у неко од одељења у школи које је предвиђено 

Конкурсом не распореди довољан број ученика да би се одељење могло 
формирати и финансирати у складу са законом и стручним упутством о  

формирању одељења, Министарство распоређује кандидате који су распоређени 
у таква одељења у друге образовне профиле у којима је остало слободних места 
и за које испуњавају потребне услове, уз благовремено информисање њихових 

родитеља, односно старатеља. 
 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 
 Посебни услови за упис у одређене образовне профиле су: 

 а) Здравствени услови који проистичу из захтева рада који су 
наведени су у одељку 8. овог конкурса. Испуњавање ових услова кандидат 

доказује потврдом здравствене организације, односно лекарским уверењем, ако 
је то посебним прописима утврђено.  
 б) Посебне способности за упис у школе и одељења намењена 

ученицима са посебним способностима и уметничке школе, односно образовне 
профиле у области уметности, и у којима се ученици проверавају на пријемном 

испиту по програму и распореду који ће бити истакнут на огласној табли школе. 
 

3. МЕРИЛА И НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА 

 
Редослед кандидата 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, 

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни 
испит утврђује се на основу: 

1) успеха на завршном испиту, 
2) општег успеха од VI до VIII разреда основне школе, 
3) успеха на пријемном испиту, 

4) резултата постигнутих на одређеним такмичењима ученика 
осмог разреда основне школе. 

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по 
основама успеха на завршном испиту и општег успеха од VI до VIII разреда 
основне школе. 

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у 
четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио најмање укупно 50 



  

бодова, по основу успеха на завршном испиту и по основу општег успеха од VI 
до VIII разреда основне школе. 

 

3.1. Вредновање завршног испита 

 

Завршни испит се полаже у јунском року у основној школи у којој 
је кандидат завршио осми разред (матична основна школа ). 

 На завршном испиту ученици решавају три теста: тест из српског, 
односно матерњег језика, математике и комбиновани тест из природних и 

друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија), у складу 
са Правилником о програму завршног испита у основном образовању и 
васпитању. Тест из матерњег језика раде ученици који су основну школу 

завршили на језику националне мањине. 
 На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји 

највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно 
матерњег језика, математике и комбинованог теста. 
 

 3.2. Вредновање општег успеха 

 

 Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се 
бројем бодова 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). 

На основу општег успеха кандидат 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. 
 
3.3. Увећавање броја бодова на основу уписа под повољнијим 

условима ради постизања пуне равноправности 

 

На основу Правилника о мерилима и поступку за упис ученика – 
припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим 
условима, ради постизања пуне равноправности, кандидатима који су 

пријављени за упис под повољнијим условима 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 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. 
На основу Правилника о мерилима и поступку за упис полазника 

који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под 
повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности, полазницима који 
су пријављени за упис под повољнијим условима, 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 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.  

Приликом остваривања права на упис у средњу школу кандидат 
може да користи право на додатне бодове само по једном од наведених основа. 

 
 

3.4. Организовање и спровођење завршног испита 

 
 Завршни испит организују и спроводе, у матичним основним 

школама, комисије за спровођење завршног испита, у складу са следећим 
роковима:  

1) Пријављивање кандидата из Републике Српске врши се у 

основним школама од 30. маја до 12. јуна 2016. године; 
2) Пријављивање кандидата старијих од седамнаест година 

(ванредних ученика) врши се у школским управама Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја од 30. маја до 10. јуна 2016. године. Све 
информације у вези с поступком уписа кандидати ће моћи да добију у седишту 

школске управе. 
3) Полагање завршног испита обавиће се у следећим терминима: 

– решавање теста из српског (матерњег) језика 15. јуна 2016. 
године, од 09.00 до 11.00 часова, 

– решавање теста из математике 16. јуна 2016. године ,од 09.00 до 

11.00 часова, 
– решавање комбинованог теста 17. јуна 2016. године, од 09.00 до 

11.00 часова. 
4) Основне школе објавиће прелиминарне резултате завршног 

испита 19. јуна 2016. године, до 20.00 часова; 

5) Подношење жалби комисији основне школе на резултате 
завршног испита и издавање решења по жалбама обавиће се 20. јуна 2016. 

године, од 8.00 до 16.00 часова; 
6) Подношење жалби окружној уписној комисији на резултате 

завршног испита и издавање решења по жалбама обавиће се 21. јуна 2016. 

године, од 8.00 до 16.00 часова; 
7) Објављивање коначних резултата завршног испита обавиће се 

24. јуна 2016. године, до 20.00 часова. 
 

 3.5. Редослед кандидата 

 
 Кандидати који су обавили завршни испит рангирају се према 

укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за упис на 
јединственој ранг-листи, осим ученика који полажу пријемни испит.  
 После утврђивања јединствене ранг-листе, кандидат има право да 

у матичној основној школи писмено изрази 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.  

 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 који: 
– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 
– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 

 

 

4. РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА  

КОЈИ НЕ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 

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

1) 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 – 25. и 26. јуна 2016. године, од 8.00 до 

15.00 часова; 
2) У матичним основним школама објављују се листе жеља за 

упис у први разред средњих школа 30. јуна 2016. године, до 8.00 часова; 
3) Кандидати проверавају тачност листе жеља 30. јуна 2016. 

године, од 8.00 часова; 

4) Кандидати подносе жалбе на објављене листе жеља 30. јуна 
2016. године, од 8.00 до 15.00 часова;  

5) Објављивање званичне листе жеља 01. јула 2016. године, до 
12.00 часова;  

6) Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и 

образовним профилима, односно по смеровима гимназија објављује матична 
основна школа 04. јула 2016. године, од 08.00 часова; 

7) Кандидати који су распоређени (примљени у средњу школу) 
подносе оригинална документа за упис у средњу школу у коју су распоређени 
05. и 06. јула 2016. године, од 8.00 до 15.00 часова; 

8) Матичне основне школе објављују списак преосталих 
слободних места за упис ученика 04. јула 2016. године, до 20.00 часова; 

9) Нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње 
школе које имају слободних места 05. јула 2016. године, од 8.00 до 15.00 часова; 

10) Коначни распоред кандидата по средњим школама и 

образовним профилима, односно по смеровима гимназија, у другом уписном 
кругу, објављује матична основна школа 08. јула 2016. године, од 08.00 часова;  

11) Упис ових кандидата обавиће се 08. јула 2016. године, од 8.00 
до 15.00 часова. 
 

5. УПИС КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 

  Пријемни испит за проверу посебних способности полажу 
кандидати који се уписују 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 обдарене 

ученике у рачунарској гимназији  у школама чији је оснивач Република, 
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе),  

– школу у којој се део наставе остварује на страном језику, 
– школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у 

Ћуприји). 

 Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, 
односно другој установи коју одреди Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја у периоду од 28. маја до 05. јуна 2016. године. Детаљније 
информације у вези са датумом и поступком полагања испита и уписа 
кандидати ће моћи да добију у одговарајућој средњој школи. 

 На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у 
претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за 

одређену школу, односно образовни профил. 
 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 које остварује наставни план и програм за обдарене 
ученике у рачунарској гимназији и 

– школу у којој се део наставе остварује на страном језику 
попуњавају у матичној основној школи образац за унос жеља и 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 с подацима објављеним у Конкурсу.  

Опредељења ових кандидата могу бити како образовни профили 

за које су положили одговарајући пријемни испит, тако и остали образовни 
профили (за које се не полаже пријемни испит). 

 На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој 
ранг-листи, кандидати се распоређују 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 свим школама у Републици Србији у којима је Конкурсом одређен 
упис у школе и одељења за које је услов положен одговарајући 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. 

  
Пријављивање и полагање пријемног испита 

 

1) Пријављивање кандидата и подношење докумената у уметничке 
школе (и одељења уметничких школа), математичку гимназију (и одељења ове 

гимназије), одељења гимназије за ученике с посебним способностима за физику, 
одељења за обдарене у рачунарској гимназији, филолошке гимназије (и 

одељења ове гимназије) и школу у којој се део наставе остварује на страном 
језику обавља се од 20. до 23. маја 2016. године у одговарајућој средњој школи. 

2) Пријављивање кандидата за ванредне ученике старије од 17 

година и подношење докумената за полагање пријемних испита обавља се 20. и 
23. маја 2016. године у надлежној школској управи. 

3) Пријављивање кандидата и подношење потврда о оствареним 
спортским резултатима за упис у Спортску гимназију обавља се 04. и 05. јуна 
2016. године, од 9.00 до 14.00 часова у просторијама Спортске гимназије. 

4) Пријемни испит (испит из француског, италијанског, руског и 
енглеског језика) за кандидате за упис у школу у којој се део наставе остварује 

на страном језику обавиће се 28. маја 2016. године. 
5) Полагање пријемног испита у музичким и балетским школама 

обавиће се 02, 03. и 04. јуна 2016. године. 

6) Полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне 
области, односно за образовне профиле у области уметности обавиће се 03, 04. и 

05. јуна 2016. године. 
7) Полагање пријемних испита у школама за ученике с посебним 

способностима (Математичка гимназија и математичка одељења) обавиће се 04. 

јуна 2016. године. 
8) Полагање пријемног испита у школама за ученике са посебним 

способностима (одељење за ученике са посебним способностима за физику и 
одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у 
рачунарској гимназији) обавиће се 05. јуна 2016. године. 

9) Полагање пријемних испита у школама за ученике с посебним 
способностима (филолошка гимназија и филолошка одељења) обавиће се 04. и 

05. јуна 2016. године. 
10) Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита за 

филолошку гимназију и филолошка одељења, односно за Математичку 

гимназију и математичка одељења и за одељење за ученике с посебним 
способностима за физику и одељење које остварује наставни план и програм за 

обдарене ученике у рачунарској гимназији – најкасније 08. јуна 2016. године, до 
8.00 часова. 

11) Објављивање прелиминарних резултата пријемног испита у 

уметничким и музичким школама – најкасније 09. јуна 2016. године, до 8.00 
часова. 



  

12) 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 09. јуна 2016. године, од 8.00 до 16.00 часова 

(детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит). 
13) Коначни резултати пријемних испита биће објављени до 10. 

јуна 2016. године, у 12.00 часова. 

 
5.1. Упис у школу по програму за ученике са посебним способностима 

 

 Кандидат се уписује у филолошку гимназију и одељење, 
математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним 

способностима за физику у гимназији и у одељење за обдарене ученике у 
рачунарској гимназији према редоследу који се утврђује 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, из предмета који су од значаја за упис у филолошку гимназију и 
одељење, Математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним 
способностима за физику у гимназији и у одељење које остварује наставни план 

и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији. 
 

5.1.1. Упис у филолошку гимназију и филолошко одељење у гимназији 

 
 За упис у филолошку гимназију и одељење кандидат полаже 

пријемни испит из два дела:  
1. тест из српског, односно матерњег језика и књижевности, 

2. тест из страног језика.  
Тестови се полажу по програмима основне школе. 
Тест из страног језика полаже се из енглеског, француског, 

немачког или руског језика, у зависности од опредељења кандидата за језик који 
ће изучавати. 

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење може да 
оствари највише по 120 бодова из сваког дела пријемног испита, односно 
укупно 240 бодова. 

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење је положио 
пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова из сваког дела пријемног 

испита. 
Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у 

филолошку гимназију 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 – 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 – Национални савет бугарске националне мањине 
– хрватски језик – Национални савет хрватске националне 

мањине; 

3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, 
италијански и шпански) – Друштво за стране језике и књижевности. 

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на 
републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из српског, односно 
матерњег језика и језичке културе или страног језика додељује се по 60 бодова 

за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова за треће место. 
Када је кандидат из једног предмета освојио више 

појединачних места на такмичењима, узима се у обзир најбољи остварени 

резултат, односно највећи број бодова. 

Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно 

или више појединачних места, бодови из свих предмета се сабирају, при 

чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета. 

Кандидати који су положили 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. 
Кандидати који положе пријемни испит у филолошкој гимназији 

не испуњавају услов за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном 
језику. 

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. 

Када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис, оствари 
исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају 
кандидати који: 

– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 
– имају већи укупан број бодова на пријемном испиту, 

– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 
 

5.1.2. Упис у Математичку гимназију и математичко 

одељење у гимназији 

 

 За упис у Математичку гимназију и одељење кандидат полаже 
пријемни испит који се састоји из израде теста из математике. 
 Тест се полаже по програму основне школе.  

 Кандидат за упис у Математичку гимназију и одељење може да 
оствари највише 240 бодова на тесту из математике. 



  

 Кандидат за упис у Математичку гимназију и одељење је положио 
пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике. 

 Такмичење ученика основне школе које је од значаја за упис у 
Математичку гимназију је такмичење из математике, у организацији Друштва 

математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике). 
 Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на 
републичком такмичењу из математике у осмом разреду основне школе 

додељује се 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за 
треће место. 

Кандидати који положе пријемни испит за Математичку гимназију 
и одељење могу да конкуришу за упис и у свим школама у Републици Србији 
које према Конкурсу уписују наведена одељења.  

Кандидати који положе пријемни испит за Математичку гимназију 
и одељење могу да конкуришу за упис у одељење за ученике с посебним 

способностима за физику и у одељење које остварује наставни план и програм  
за обдарене ученике у рачунарској гимназији у свим школама у Републици 
Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења. 

 Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис оствари 
исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају 

кандидати који: 
– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 
– имају већи укупан број бодова на пријемном испиту, 

– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 
 

5.1.3. Упис у одељењe за ученике 

с посебним способностима за физику у гимназији 

 

 За упис у одељењe гимназије за ученике с посебним 
способностима за физику, кандидат полаже пријемни испит: 

1. тест из физике, 
2. тест из математике. 

 Тестови се полажу по програмима основне школе.  

Кандидат може да изабере да ли полаже један или оба теста. 
Тест из математике истоветан је тесту из математике који полажу 

кандидати за упис у одељење које остварује наставни план и програм за 
обдарене ученике у рачунарској гимназији. 

 За упис у одељење гимназије за ученике са посебним 

способностима за физику кандидат може да оствари највише по 240 бодова из 
сваког теста. 

 Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.  
 Ако је кандидат полагао оба теста и из сваког од тестова освојио 
исти број бодова, рачуна се број бодова само једног теста. 

  Кандидат за упис у одељење за ученике с посебним 
способностима за физику у гимназији положио је пријемни испит ако је 

остварио најмање 120 бодова на тесту из физике или најмање 60 бодова на тесту 
из математике. 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у 

одељење за ученике с посебним способностима за физику у гимназији су 
такмичења 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 освојио прво, друго или треће место на 
републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из физике или 
математике додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место 

и 80 бодова за треће место. 
Када је кандидат из једног предмета освојио више 

појединачних места на такмичењима, узима се у обзир најбољи остварени 

резултат, односно највећи број бодова. 

Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно 

или више појединачних места, бодови из свих предмета се сабирају, при 

чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета. 

Кандидати који положе пријемни испит за одељење за ученике с 
посебним способностима за физику у гимназији могу да конкуришу за упис у 
свим гимназијама у Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена 

одељења. 
Услов за упис у одељење за ученике с посебним способностима за 

физику, у свим школама у Републици Србији које према Конкурсу уписују 
наведена одељења, испуњавају и кандидати који положе пријемни испит за 
Математичку гимназију и одељење. 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење 
за ученике са посебним способностима за физику у гимназији оствари исти број 

бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати 
који: 

– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 

– имају већи укупан број бодова на пријемном испиту, 
– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 

 
5.2. Упис у одељење које остварује наставни план и програм за обдарене 

ученике у рачунарској гимназији 

 

 За упис у одељење које остварује наставни план и програм за 

обдарене ученике у рачунарској гимназији кандидат полаже пријемни испит на 
коме решава тест из математике.  

Тест из математике се полаже по програму основне школе.  

Кандидат за упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској 
гимназији може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.  

Кандидат за упис у одељење за обдарене ученике у рачунарској 
гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на 
тесту из математике.  

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у 
одељење које остварује наставни план и програм за обдарене ученике у 

рачунарској гимназији су такмичења 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), Електротехничка школа у 

Нишу (такмичење: Тесла Инфо Куп). 
Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на 

републичком такмичењу у VIII разреду основне школе из математике, физике 
или информатике и рачунарства додељује се по 120 бодова за прво место, 100 
бодова за друго место и 80 бодова за треће место. 

Када је кандидат из једног предмета освојио више 

појединачних места на такмичењима, узима се у обзир најбољи остварени 

резултат, односно највећи број бодова. 

Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно 

или више појединачних места, бодови из свих предмета се сабирају, при 

чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета. 
Кандидати који положе пријемни испит за одељење које остварује 

наставни план и програм за обдарене ученике у рачунарској гимназији могу да 
конкуришу за упис у свим гимназијама у Републици Србији које према 
Конкурсу уписују наведена одељења. 

Услов за упис у одељење које остварује наставни план и програм 
за обдарене ученике у рачунарској гимназији, у свим школама у Републици 

Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења, испуњавају и 
кандидати који положе пријемни испит за Математичку гимназију и одељење. 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење 

за обдарене ученике у рачунарској гимназији  оствари исти број бодова, 
предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати који: 

– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 
– имају већи укупан број бодова на пријемном испиту, 
– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 

 

5.3. Упис у Спортску гимназију 

 
 Кандидати се уписују у Спортску гимназију према редоследу који 

се утврђује на основу:  

1. успеха на завршном испиту, 
2. успеха у претходном школовању, и то: 

– општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе и  
– постигнутих спортских резултата, које је кандидат остварио у 

осмом разреду основне школе.  

 Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе вреднује 
се у смислу одељка 3.2. овог конкурса. 

 Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату 
за упис у гимназију за спортисте додељују следећи бодови: 
 1) Ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако 

се налази на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају 

репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова; 

 2) Ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству 

Републике Србије, појединачно или као члан екипе – 8 бодова за златну 

медаљу, 7 бодова за сребрну медаљу и 6 бодова за бронзану медаљу. 
 Кандидати за упис дужни су да доставе потврде о оствареним 

спортским резултатима издате од надлежног националног гранског спортског 
савеза, који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта. 



  

 Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис оствари 
исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају 

кандидати који: 
– су остварили већи број бодова из постигнутих спортских 

резултата, 
– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 
– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 

 
5.4. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику 

 

 Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику 
обавља се под истим условима за гимназију и одељење општег типа, друштвено-

језичког и природно-математичког смера. 
 Кандидати се уписују у школу у којој се део наставе остварује на 

страном језику према редоследу који се утврђује на основу: 
 1) успеха на пријемном испиту, 
 2) успеха на завршном испиту, 

 3) успеха у претходном школовању, односно општег успеха од 
шестог до осмог разреда основне школе, који се вреднује у смислу одељка 3.2. 

овог конкурса. 
 Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује 
на страном језику састоји се из израде теста из страног језика. 

 Пријемни испит се полаже у одговарајућој средњој школи. 
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на 

страном језику може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту на  
тесту из страног језика. 

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на 

страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова на 
тесту из страног језика. 

Кандидати који положе пријемни испит у школи у којој се део 
наставе остварује на страном језику за одговарајући језик могу да конкуришу за 
упис у школе у којима се део наставе остварује на страном језику у свим 

школама у Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења за 
језик за који су положили пријемни испит.  

Кандидати који положе пријемни испит у школи у којој се део 
наставе остварује на страном језику за одговарајући језик не испуњавају услов 
за упис у филолошку гимназију и одељења филолошке гимназије. 

 Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу у 
којој се део наставе остварује на страном језику оствари исти број бодова, 

предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, имају кандидати који: 
– су остварили већи број бодова на тесту из страног језика, 
– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 

– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 
 

5.5. Упис у уметничку школу ликовне области, односно за образовни 

профил у области уметности 

 

 Кандидати се уписују у уметничку школу ликовне области, 
односно за образовни профил у области уметности према редоследу који се 



  

утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном 
школовању.  

 Кандидати за упис у уметничку школу ликовне области, односно 
за образовни профил у области уметности полажу пријемни испит из три дела: 

1) цртања, 
2) сликања, 
3) вајања. 

 Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за 
образовни профил у области уметности, може да оствари на пријемном испиту 

највише по 160 бодова из сваког дела пријемног испита, односно укупно 480 
бодова. 
 Критеријуми за оцењивање цртања су: композиција (40 бодова), 

пропорција и карактер облика (40 бодова), квалитет линије (40 бодова) и општи 
ликовни утисак (40 бодова). 

 Критеријуми за оцењивање сликања су: композиција (40 бодова), 
осећај за боју (40 бодова), локални тон (40 бодова) и општи ликовни утисак (40 
бодова). 

 Критеријуми за оцењивање вајања јесу: композиција (40 бодова), 
осећај за облик (40 бодова), структурална вредност (40 бодова) и тактилност (40 

бодова). 
 Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно за 
образовни профил у области уметности положио је пријемни испит ако је 

остварио најмање 290 бодова укупно из свих делова пријемног испита. 
Кандидати који положе пријемни испит за упис у уметничку 

школу, односно образовни профил из области уметности, могу да конкуришу за 
упис у свим школама у Републици Србији које према Конкурсу уписују 
наведена одељења.  

 Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у 
уметничку школу ликовне области, односно за образовни профил у области 

уметности оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја 
предвиђеног за упис, имају кандидати који: 

– су носиоци Дипломе „Вук Караџић”, 

– имају већи укупан број бодова на пријемном испиту, 
– имају већи укупан број бодова на завршном испиту. 

 
5.6. Упис у музичку школу и Школу за музичке таленте 

 

 Кандидати се уписују у музичку школу према редоследу који се 
утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном 

школовању, и то: општег успеха у основној музичкој школи и општег успеха из 
последња три завршена разреда основне школе.  
 У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну 

музичку школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу успеха на 
пријемном испиту и успеха у претходном школовању, и то: општег успеха из 

последња три разреда основне школе и успеха на испиту за ниво основне 
музичке школе. 
 Општи успех у основној музичкој школи у трајању од шест 

година исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају 
четвртог, петог и шестог разреда и помноже се бројем 2. 



  

 Општи успех у основној музичкој школи у трајању од четири 
године исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају 

другог, трећег и четвртог разреда и помноже са бројем 2. 
 Општи успех у основној музичкој школи у трајању од две године 

исказује се бројем бодова тако што се средња оцена на крају другог разреда 
помножи са бројем 6.  
 Укупан број бодова заокружује се на две децимале. 

 На основу општег успеха у музичкој школи кандидат може да 
оствари највише 30 бодова.  

 Општи успех у последња три разреда основне школе које је 
кандидат завршио исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене 
на крају шестог, седмог и осмог разреда основне школе, односно из последња 

три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже се бројем 2. 
Укупан број бодова заокружује се на две децимале. 

 На основу општег успеха из последња три разреда основне школе 
кандидат може да оствари највише 30 бодова.  
 Кандидати који се упоредо школују у другој средњој школи као 

редовни ученици или студирају остварују 30 бодова по основу општег успеха из 
последња три завршена разреда основне школе. 

 Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела: 
1) солфеђа, 
2) теорије музике, 

3) инструмента, односно певања. 
 

 На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да 
оствари највише 30 бодова, и то:  

1) солфеђо – 10 бодова,  

2) теорија музике – 10 бодова, 
3) инструмент, односно певање – 10 бодова. 

 
 Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је 
освојио најмање по 4 бода из сваког дела испита. 

 
 5.6.1. За упис у музичку школу на вокално-инструментални 

одсек, џез одсек, одсек традиционалне музике и одсек за рану музику, кандидат 
полаже пријемни испит из два дела: 

1) инструмента, односно певања, 

2) солфеђа с теоријом музике. 
 

 Кандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном 
испиту: 

1) 200 бодова из инструмента, односно певања,  

2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике. 
 Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 

бодова из инструмента, односно соло певања и 60 бодова из солфеђа с теоријом 
музике.  
  

 5.6.2. За упис у музичку школу на одсек теоријe музике, одсек за 
црквену музику и одсек за музичку продукцију и снимање звука, кандидат 

полаже пријемни испит из три дела, и то:  



  

 
1) писмени испит из солфеђа, 

2) усмени испит из солфеђа, 
3) тест из теорије музике.  

 
 Kандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном 
испиту, и то: 

1)100 бодова из писменог испита из солфеђа, 
2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа, 

3) 100 бодова из теста из теорије музике. 
 Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио најмање 60 
бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из 

солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.  
 Када већи број кандидата, од броја предвиђеног за упис у музичку 

школу, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног 
за упис, имају кандидати који имају већи број бодова из главног предмета. 
 

 5.6.3. За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји кандидат 
полаже пријемни испит из три дела: 

1) психолошке процене способности, 
2) инструмента, 
3) солфеђа.  

 Kандидат може да оствари највише 300 бодова на пријемном 
испиту, и то: 

1) 100 бодова из психолошке процене способности, 
2) 100 бодова из инструмента, 
3) 100 бодова из солфеђа. 

  

5.7. Упис у балетску школу 

 
 Кандидати се уписују у балетску школу према редоследу који се 
утврђује на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном 

школовању, и то: успеха у основној балетској школи и општег успеха из 
последња три завршена разреда основне школе.  

 У изузетним случајевима, кандидат који није завршио основну  
балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу успеха на 
пријемном испиту и успеха у  претходном школовању, и то: општег успеха из 

последња три разреда основне школе и успеха на испиту за ниво основне 
балетске школе. 

 Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем 
бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог 
разреда основне балетске школе и помноже се бројем 2. Укупан број бодова 

заокружује се на две децимале.  
 На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат 

може да оствари највише 30 бодова.  
 Општи успех из последња три разреда основне школе исказује се 
бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог 

разреда и помноже се бројем 2. Укупан број бодова заокружује се на две 
децимале. 



  

 На основу општег успеха из последња три разреда основне школе 
кандидат може да оствари највише 30 бодова.  

 Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и 
одсек савремена игра се састоји из три дела: 

1) класични балет – 10 бодова, 
2) историјске игре –10 бодова, 
3) солфеђо – 10 бодова. 

 Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра се 
састоји из три дела: 

1) народна игра – 10 бодова, 
2) народно певање – 10 бодова, 
3) солфеђо –10 бодова. 

 На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да 
оствари највише 30 бодова. 

 Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је 
освојио најмање по 4 бода из сваког дела испита. 
 За упис у балетску школу за одсек класичан балет кандидат 

полаже пријемни испит на коме се оцењује:  
1) показано знање из класичног балета из градива основне 

балетске школе и једне класичне балетске варијације, 
2) сценичност, 
3) физичке предиспозиције. 

 Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може 
да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту: 

1) 150 бодова из класичног балета – балетске варијације, 
2) 75 бодова за сценичност, 
3) 75 бодова за физичке предиспозиције. 

 Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је 
положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета 

– балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке 
предиспозиције. 
 За упис у балетску школу за одсек савремена игра кандидат 

полаже пријемни испит на коме се оцењује: 
1) показано знање из класичног балета из градива основне 

балетске школе и једна савремена кореографија, 
2) сценичност, 
3) физичке предиспозиције. 

 Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може 
да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту: 

1) 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 
2) 75 бодова за сценичност,  
3) 75 бодова за физичке предиспозиције. 

 Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра положио је 
пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – 

савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке 
предиспозиције.  
 За упис у балетску школу за одсек народна игра кандидат полаже 

пријемни испит на коме се оцењују: 
1) играчке способности, 

2) сценичност и физичке предиспозиције, 



  

3) слух, ритам и меморија. 
 Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра може да 

оствари највише 300 бодова на пријемном испиту:  
1) 150 бодова за играчке способности, 

2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције, 
3) 75 бодова за слух, ритам и меморију. 

 Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра 

положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке 
способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за 

слух, ритам и меморију.  
 Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску 
школу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за 

упис имају:  
– кандидати који имају већи број бодова на пријемном испиту, 

– кандидати који имају већи број бодова по основу општег успеха 
у основној балетскоj школи, односно општег успеха из последња три завршена 
разреда основне школе. 

 

6. 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 од 30. маја до 10. јуна 

2016. 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 након тога извршити упис 
ученика. 
 

7. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА  

У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 
 Број места предвиђених за упис ванредних ученика, односно 
кандидата старијих од седамнаест година у први разред налази се у загради 

поред броја места планираних за упис редовних ученика на одговарајући 
образовни профил  у школској 2016/2017. години.  

 Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, 
односно завршног испита, попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање 
кандидата старијих од седамнаест година, који су конкурисали за упис на неки  

од образовних профила, обавиће се у надлежној школској управи по посебном 
поступку, сагласно са роковима који важе и за редовне ученике. О овоме ће 

школска управа благовремено и континуирано обавештавати заинтересоване 
кандидате.  
 

Календар активности за упис кандидата старијих од 17 година у 
први разред средње школе: 

1) Пријављивање кандидата старијих од 17 година за полагање 
пријемних испита обавља се 20. и 23. маја 2016. године, у надлежној школској 
управи. 

2) Пријављивање кандидата за упис у средњу школу и провера да 
ли испуњавају услове обавиће се од 30 маја до 10. јуна 2016. године, у 



  

надлежној школској управи, где ће кандидати бити обавештени о времену и 
месту полагања завршног испита. 

3) Полагање завршног испита из српског, односно матерњег језика 
15. јуна 2016. године, од 9 до 11 часова. 

4) Полагање завршног испита из математике 16. јуна 2016. године, 
од 9 до 11 часова. 

5) Полагање завршног испита, комбиновани тест, 17. јуна 2016. 

године, од 9 до 11 часова. 
6) Преглед тестова од 15. до 17. јуна 2016. године. 

7) Објављивање коначних резултата завршног испита 24. јуна до 
20.00 часова. 

8) Попуњавање листе жеља 25. и 26. јуна 2016. године, од 08 до 15 

часова у просторијама школске управе. 
9) Објављивање листе распоређених кандидата по школама 04. 

јула  2016. године, до 09.00 часова у просторијама школске управе. 
10) Упис распоређених кандидата обавиће се 05. и 06. јула 2016. 

године, у средњим школама. 

Сходно одредбама Правилника о мерилима и поступку за упис 
полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу 

школу под повољнијим условима, ради постизања пуне равноправности, 
полазницима старијим од 17 година, 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 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.  

Приликом остваривања права на упис у средњу школу кандидат 

може да користи право на додатне бодове само по једном основу. 
 

                                               8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ 

 
9. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС  

 
Учесници конкурса подносе школи следећа документа: 

1) Пријаву за упис; 
2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално 

сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно 

оригинално сведочанство о завршеној основној школи; 
3) Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест 

месеци); 
4) 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 то није 
предвиђено овим конкурсом није потребно подносити потврду о испуњавању 

здравствених услова. 
  

 

 


