
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. УСЛОВИ ЗА УПИС, ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА  
И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 
Услови за упис, поступак избора кандидата и начин спровођења Конкурса 

саставни су део Правилника и Одлуке и објављени су у Конкурсу. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА УПИСА 
 

Упис ученика организује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја (у даљем тексту: Министарство).  

У циљу ефикасног и јединственог спровођења уписа ученика у средњу 
школу именују се следеће комисије: 

- Републичка комисија за спровођење пријемног испита и уписа ученика у 
средњу школу за школску 2019/2020. годину (у даљем тексту: Комисија); 

- Окружне комисије за подручја школских управа за организовање и 
спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 
2018/2019. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 
2019/2020. годину  и упис ученика у средњу школу (у даљем тексту: окружне комисије); 

- комисија основне школе за завршни испит и упис у средњу школу (у даљем 
тексту: школска комисија) и  

- комисија за спровођење уписа и пријем ученичке документације за упис 
ученика у средњу школу (у даљем тексту: уписна комисија средње школе).  

 
3. ЕВИДЕНЦИЈА О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ И  

ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 
 

Евиденција о упису ученика у средњу школу формира се и води сходно 
Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о средњем образовању и 
васпитању и Правилнику о упису ученика у средњу школу, у циљу остваривања права на 
упис ученика у средњу школу.  

Радњеобраде података (прикупљање,разврставање, похрањивање, чување), 
као и спровођење других радњи у вези са наведеним подацима, спроводе се у складу са 
Законом о заштити података о личности ("Службени гласник РС", бр. 97/08, 104/09 - др. 
закон, 68/12 - одлука УС и 107/12). 

Корисник и руковалац збирком података и подацима о упису ученика у 
средњу школу је Министарство, Немањина 22-26, 11000 Београд, које за ту сврху 
директно одређује техничка лица – администраторе централне базе података. 

За потребе обраде и провере тачности података, користиће се наменски, 
званични технички сајт за чије функционисање и сигурност су одговорни администратори 
централне базе података. Званични технички сајт је рестриктивног приступа, а овлашћена 
лица за приступ сајту су директно одређени администратори централне базе података, 
чланови Комисије, као и посебно, за своје округе, чланови окружних комисија- 
информатички координатори:  

 



Округ Седиште Координатор Број 
телефона 

Седиште (матична 
школа) e-mail 

Севернобанатски Кикинда Ненад Атлагић 063/546699 ОШ ''Свети Сава'' natlagic@yahoo
.com 

Средњобанатски  Зрењанин Ђорђе Клаћ 060/0500825 ОШ ''Петар 
Петровић Његош'' 

klacdj@tehnick
azr.edu.rs 

Јужнобанатски Панчево Горан Боканић 063/8338588 ОШ ''Исидора 
Секулић'' 

bokanicg@yaho
o.com 

Севернобачки  Суботица Дејана 
Васиљевић 064/8971682 ОШ ''Соња 

Маринковић'' 
upissubotica@g
mail.com 

Западнобачки Сомбор Милорад 
Крнета 063/7435807 ОШ ''Иво Лола 

Рибар'' palmaso@sbb.rs 

Јужнобачки I Нови Сад др Радивоје 
Стојковић  064/2190941 Гимназија ''Јован 

Јовановић Змај'' 
direktor@jjzmaj
ns.edu.rs 

Јужнобачки II Нови Сад Светлана 
Малетин  063/589199 

Tехничка школа 
''Милева Марић 
Ајнштајн'' 

jjzmajns@gmail
.com 

Сремски Сремска 
Митровица 

Александар 
Достанић 064/1413808 Митровачка 

гимназија 
a.dostanic.sm@
gmail.com 

Град Београд I 
(Раковица, Стари 
град, Савски 
венац) 

Раковица Богдан 
Мандарић 063/633823 ОШ ''Иво Андрић'' 

Раковица 
mandaric.bogda
n@gmail.com 

Град Београд II 
(Обреновац, 
Лазаревац, 
Барајево) 

Обреновац Саша 
Димитријевић  063/340469 

ОШ ''Јован 
Јовановић Змај'' 
Обреновац 

xsdx09@gmail.
com 

Град Београд III 
(Младеновац, 
Сопот, Гроцка, 
Вождовац) 

Младенова
ц 

Срђан 
Маричић 063/8419506 Техничка школа 

Младеновац 
srdjan.maricic@
gmail.com 

Град Београд IV 
(Земун, Сурчин, 
Нови Београд) 

Земун Дубравка 
Маринковић 060/3240146 ОШ ''Лазар 

Саватић'' 
dubravkamar@g
mail.com 

Град Београд V 
(Чукарица) Чукарица Милорад 

Јовановић 063/202617 ОШ ''Милош 
Црњански'' 

jovamilo@gmai
l.com 

Град Београд VI 
(Палилула, 
Звездара, 
Врачар) 

Палилула 
(Београд) 

Данијела 
Тимчић 064/1201387 

Електротехничка 
школа ''Раде 
Кончар'' 

timcic@outlook
.com 

Шумадијски Кнић Иван Зорнић 063/7265275 ОШ ''Вук Караџић'' izornic@gmail.c
om 

Поморавски Јагодина Александар 
Јовановић 063/8393546 

Гимназија 
''Светозар 
Марковић'' 

aleksajo@gmail
.com 

Браничевски Пожаревац Љубомир 
Миленковић 069/748651 

Пољопривредна 
школа са домом 
ученика ''Соња 
Маринковић'' 

ljuba@poljsk.ed
u.rs 

Подунавски Смедерево Бранко Дукић 064/1916721 Економско – 
трговинска школа bdukic@ptt.rs 

Златиборски Ужице Александар 
Милосављевић 060/3501060 Прва основна школа 

краља Петра II 
alexue75@gmai
l.com 
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Колубарски Ваљево Радиша 
Ковачевић 064/2398431 Ваљевска гимназија kovacevic.radisa

@gmail.com 
Мачвански I 
(Шабац, Богатић, 
Владимирци, 
Коцељева) 

Шабац Владан 
Костадиновић 064/8816100 Економска школа 

''Стана Милановић'' 
vladanko68@g
mail.com 

Мачвански II 
(Лозница, 
Љубовија, Мали 
Зворник, 
Крупањ) 

Лозница Миливоје 
Станимировић 064/2228835 Техничка школа tehnicka@ptt.rs 

Расински Крушевац Драган Крстић 064/6120473 ОШ ''Доситеј 
Обрадовић'' 

dkkrca@gmail.c
om 

Моравички Чачак Андрија 
Обрадовић 062/8084449 Машинско-

саобраћајна школа 
upiscacak2011
@gmail.com 

Рашки I 
(Краљево, 
Врњачка бања, 
Рашка) 

Краљево Мирољуб 
Сеничић 064/8953501 

Електро - 
саобраћајна 
техничка школа 
''Никола Тесла'' 

senicic@live.co
m 

Рашки II (Нови 
Пазар, Тутин) Нови Пазар Јусуф Лекпек 063/666563 Музичка школа 

''Стеван Мокрањац'' 
sunpinf@gmail.
com 

Борски Бор Тихомир 
Зафировић 064/2197350 Гимназија ''Бора 

Станковић'' 
ztihomir@gmail
.com 

Зајечарски Књажевац Горан 
Станковић 064/1549989 Техничка школа stankovicg@yah

oo.com 

Јабланички Лесковац проф. др Мића 
Станковић 063/1045217 

Музичка школа 
''Станислав 
Бинички'' 

stmica@mts.rs 

Пчињски Врање Дејан Илић 063/1045185 
Основна школа за 
образовање 
одраслих 

ilicde@ptt.rs 

Пиротски Пирот Предраг Савић 064/2179117 Гимназија Пирот psavic@ptt.rs 

Топлички Прокупље Снежана 
Цвејић 063/8634796 Гимназија bisa113@gmail.

com 

Нишавски Ниш Драган Илић 064/2621910 Правно пословна 
школа 

dragilic@gmail.
com 

Косовски Приштина-
Грачаница Ђорђе Вујовић 064/4670520 Медицинска школа djolevujovic@g

mail.com 
Косовско-
митровачки / 
Призренски / 
Пећки 

Косовска 
Митровица 

Радован 
Глиговић 064/8662882 

Техничка школа 
"Михаило 
Петровић Алас" 

upiskm@yahoo.
com 

Косовско-
поморавски 

Косовска 
Каменица 

Негован 
Филиповић 064/3252139 Техничка школа  negi@ptt.rs 

 
Евиденција oупису ученика у средњу школу садржи: име и презиме ученика, 

име једног родитеља, односно други законски заступника ученика, назив основне школе у 
којој је ученик завршио осми разред и управни округ коме та школа припада, оцене 
ученика из шестог, седмог и осмог разреда (просек оцена, појединачне оцене и број 
бодова за сваки од наведених разреда), освојене награде на такмичењима (збирно и 
појединачно по сваком такмичењу), број бодова на завршном испиту (збирно и 
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појединачно по испиту), укупан број освојених бодова током школовања, податак да ли је 
ученик добитник Вукове дипломе, исказане жеље ученика (за први и, евентуално, други 
круг) – укупан број, списак и редослед жеља, уписани образовни профил (уписан у првом 
и другом кругу, редни број жеље, шифра и назив профила), као и подаци о националној 
припадности и здравственом стању у случају уписа у средњу школу под повољнијим 
условима.  

Подаци се прикупљају на основу података које достављају основне школе. 
Збирка података чува се у папирној и електронској форми уз мере заштите података о 
личности.Подаци се чувају у папирној форми у предметима на начин утврђен прописима 
којима се уређују канцеларијско пословање у органима државне управе, као и у 
електронској форми у посебном рачунару којем има приступ само овлашћено лице. 

Збирка података у папирној форми држи се у предметима који се чувају у 
ормарима у радној просторији која се закључава после радног времена, као и на друге 
начине утврђене прописима којима се уређује канцеларијско пословање у органима 
државне управе.  

Електронска збирка података налази се на посебном рачунару који је 
осигуран системом лозинке и којем има приступ само овлашћено лице.  

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 намењеног 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 други законски заступницима и лицима овлашћеним за спровођење 
и организацију испита. 

Рок чувања и употребе података о личности је прописан Уредбом о 
канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, број 80/92), 
Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, 
бр. 10/93 и 14/93 - исправка) и Уредбом о категоријама регистраторског материјала с 
роковима чувања („Службени гласник РС”, број 44/93).  

Спровођење наведеног у вези са евиденцијама о упису ученика у средњу 
школу и заштиту података о личности прате запослени у Министарству задужени за 
пружање стручне помоћи школама у организовању и спровођењу уписа ученика у средњу 
школу, као и запослени у Министарству задужени за пружање стручне помоћи школама у 
организовању и спровођењу завршног испита на крају основног образовања и васпитања, 
који ће, по потреби, писмено обавестити председника Комисије о поштовању обавезе 
заштите података о личности и евентуалним нерегуларностима. 

 
 
 
 



4. КАЛЕНДАР УПИСА 
 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ  

И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ  
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

  2019. 

Пробни завршни испит, математика петак 12.04. у 12 ч 
Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест субота 13.04. 
Анализа пробног завршног испита пон-петак 15-19.04. 
Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда   до 25.05. 
Пријављивање кандидата за пријемни испит (детаљније обавештење 
у средњим школама које спроводе пријемни испит) 

петак-субота-
недеља-
понедељак 

10-13.05. од 9-14 
ч 

Пријављивање кандидата за пријемни испит за одељења за ученике са 
посебним способностима за рачунарство и информатику 

петак-петак 10-17.05. од 9-14 
ч 

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

петак и 
понедељак 

10. и 13.05. од 9-
14 ч 

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

субота и 
недеља 

25. и 26.05.  
у 10 ч 

Пријемни испити у музичким школама петак-субота-
недеља 

31.05. 01.и 02.06 
од 10 ч 

Пријемни испити у балетским школама недеља-
понедељак-
уторак 

02-04.06. од 10 ч 

Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак-субота-
недеља 

31.05. 01.и 02.06 
од 9-12 и од 14-
17 ч 

Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким 
одељењима 

субота 01.06. од 10-12 ч 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за 
биологију и хемију (биологија/хемија) 

субота 01.06. од 14-16 
чи од 16.30-
18.30 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику 
(математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику (математика) 

недеља 04.06. од 10-12 ч 
испит из 
математике, од 
14-16 ч испит из 
физике 

Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким 
одељењима 

субота-
недеља 

01.(српски/мате
рњи језик) и 
02.06. (страни 
језик)од 10-12 ч 

Пријављивање ученика и подношење спортске документације у 
Спортској гимназији 

субота и 
понедељак 

01. и 03.06. од 9-
14 ч 

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

понедељак - 
петак 

27.05-07.06.  

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и 
филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним 
способностима за физику, одељењима за ученике са посебним 
способностима за биологију и хемију, одељењима за ученике са 
посебним способностима за рачунарство и информатику и за 
одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном 
језику 

среда 05.06. до 8 ч 



Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и 
музичким школама 

четвртак 06.06. до 8 ч 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате 
пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које 
спроводе пријемни испит) 

четвртак 06.06. од 8-16 ч 

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

петак 07.06. до 12 ч 

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног 
образовања ученика обдарених за математику 

субота 22.06. у 10 ч 

Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика понедељак 17.06. од 9-11 ч 
Прегледање теста из српског (матерњег) језика понедељак 17.06. од 12 ч 
Завршни испит - тест из математике уторак 18.06. од 9-11 ч 
Прегледање теста из математике уторак 18.06. од 12 ч 
Завршни испит - комбиновани тест среда 19.06. од 9-11 ч 
Прегледање комбинованог теста среда 19.06. од 12ч 
Супервизија спровођења завршног испита  од понедељка 

до четвртка 
17-20.06. 

Унос резултата завршног испита од понедељка 
до среде 

17-19.06. 

Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог 
теста) 

среда 19.06. 

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе петак 21.06. до 8ч 
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у 
основним школама 

субота 22.06. од 8 до 16 
ч 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршногиспита у 
окружним комисијама 

понедељак 24.06. од 8 до 16 
ч 

Објављивање коначних резултата завршног  испита четвртак 27.06. од 8 ч 
Упис у музичке и балетске школе петак 28.06. до 16 ч 
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу 
података 

петак и 
субота 

28. и 29.06. од 8 
до 15 ч 

Провера листе жеља од стране ученика у основним школама среда 03.07. од 8 ч 
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки среда 03.07. од 8 до 15 

ч 
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на 
званичном и техничком сајту 

четвртак 04.07. до 12 ч 

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

недеља 07.07. од 8 ч 

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 07.07. до 20 ч 
Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у 
музичке и балетске школе 

понедељак и 
уторак 

08. и 09.07. од 8 
до 15ч 

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг понедељак 08.07. од 8 до 15 
ч  

Објављивање преосталих слободних места после другог уписног 
круга среда 10.07. до 8 ч 

Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом 
уписном кругу среда 10.07. до 8 ч 

Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у 
музичке и балетске школе четвртак 

11.07. од 8 до 15 
ч 

 
 



8. УПИС КАНДИДАТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 

Кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом уписују се у школу после 
обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, 
односно условима које захтева одређена врста инвалидитета.  

Кандидат који је завршио основну школу за образовање ученика са 
сметњама у развоју, а жели да се упише у редовну средњу школу, после обављеног 
завршног испита јавља се окружној комисији. Окружна комисија, на основу мишљења 
здравствене комисије у чији рад се укључује и представник интерресорне комисије, или уз 
увид у мишљење интерресорне комисије, издаје упут за упис кандидата у одговарајућу 
средњу школу, односно образовни профил. 

Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после 
обављеног завршног испита у посебној процедури и на основу упута окружне комисије, 
као мере за постизање пуне равноправности у остваривању права на образовање. Стручни 
тим за инклузивно образовање школе, у сарадњи са учеником и његовим родитељима 
или другим законским заступницима, предлаже најмање три образовна 
профила/занимања која су у складу са жељама ученика и степеном његове 
функционалности. 

Школа доставља листу жеља и пратећу докуметaцију о ученику 
(индивидуални образовни план, мишљење интерресорне комисије, и/или друга релевантна 
документа) окружној комисији, у складу са Законом о заштити података о личности. 

Уколико ученик има здравствене проблеме упућује се најпре на здравствену 
комисију која даје своје мишљење. 

На основу документације коју достави основна школа и, у посебном случају, 
мишљења здравствене комисије, окружна комисија издаје упут за упис ученика у средњу 
школу. 

На основу упута окружне комисије, кандидат са сметњама у развоју и 
инвалидитетом се пре расподеле по школама и образовним профилима распоређује у 
одговарајућу школу.  

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом уписују се у образовне 
профиле у складу са нивоом функционалности. 

Кандидати за упис у средње школе за ученике са сметњама у развоју 
право на упис остварују пријављивањем у ове школе, од 27. маја до 07. јуна 2019. 
године. 

Ради остваривања континуитета подршке и прилагођавања, редовне основне 
школе које су завршили ови ученици достављају средњим школама за ученике са 
сметњама у развоју податке о подршци и прилагођавању, као и другу потребну 
документацију, у складу са Законом о заштити података о личности. 

Ученици који су завршили основно образовање и васпитање у основним 
школама за ученике са сметњама у развоју могу да наставе школовање у средњим 
школама за ученике са сметњама у развоју, уз сагласност родитеља, односно другог 
законског заступника. Неопходно је да ови ученици имају мишљење интерресорне 
комисије. 
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