
Упис у средњу школу 

Постављени материјали односе се на процедуре из претходних година, што мислимо да може да Вам 

користи као оквир за разумевање процеса. Чим добијемо упутства за ову годину, унећемо исправке и 

допуне. Верујемо да неће бити великих промена, али сваки детаљ је битан током уписа осмака. 

  

Завршни испит 

 Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање 

кроз средњошколско образовање. Завршни испит је обавезан за све ученике, само ученици 

који су приступили полагању завршног испита добијају сертификат о завршеном основном 

образовању, без кога не могу да се упишу у средњу школу! 

 За ученике је израђен распоред припремне наставе, која започиње одмах по завршетку 

редовне наставе, из свих наставних предмета из којих се полаже завршни испит 

 Критеријуми за упис:  рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на 

основу  бодова остварених успехом током школовања (максимално 60) и бодова стечених на 

малој матури (максимално 40). За упис у специјализоване средње школе приликом рангирања 

узимају се и бодови које су ученици стекли учествовањем и освајањем награда на неком од 

такмичења на државном или међународном нивоу. 

 Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин: успех- СО шестог, седмог и 

осмог разреда множи се са четири и тако се добија износ бодова за успех у школи. 

СО 6+7+8. раз. x 4  + број поена остварен на завршном испиту 

 Број бодова на завршном испиту обрачунава се на следећи начин: 

СЈ X 0,65  +  МАТ X 0,65  +  КОМБ. X 0,70 

 Завршни испит траје три дана: 

Први дан – српски 

Други дан – математика 

Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије) 

 Календар полагања завршног испита 

Биће објављен накнадно. 

 Сва три теста носе максимално 40 бодова: српски језик и математика по 13 бодова и 

комбиновани тест 14 бодова. Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде 

на такмичењима из предмета у осмом разреду. 

Успеси на међународним такмичењима носе највише бодова: прво место – 20 бодова, друго место – 18 

бодова, треће место – 14 бодова 

Успеси на републичким такмичењима: прво место – 8 бодова, друго место – 6 бодова, треће место – 4 

бода. 

http://srednjeskole.edukacija.rs/racunanje-bodova-za-upis-u-srednje-skole
http://srednjeskole.edukacija.rs/testovi-za-malu-maturu


Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова. 

Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе 

“Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили 

више бодова на завршном испиту. 

 Упис у музичке школе, уметничке школе и гимназије за таленте 

Сви ученици који желе да упишу музичку, балетску или дизајнерску школу, гимназију за ученике са 

посебним способности као што су филолошка, физичка и математичка, школу у којој се део наставе 

одвија на страном језику, полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, на 

којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање. Ученици који 

желе да упишу спортску гимназију ослобођени су пријемног испита. Уместо тога потребно је да донесу 

потврду о оствареним спортским успесима. Поред тога сви ови ученици полажу и завршни испит. 

 Ученици на полагање сваког испита долазе најмање пола сата раније и обавезно са собом 

носе ђачку књижицу 

 После објављивања прелиминарних резултата календаром ће бити утврђен Дан за приговоре, 

када ће бити омогућен увид у тестове и подношење приговора, уколико су уочене 

неправилности. Тога дана ученици долазе у школу са родитељима/старатељима и ову могућност 

треба искористити. 

 По решавању приговора објављују се коначни резултати завршног испита. 

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима 

конкурише за упис у неку од школа, о чему ће постојати и званични извештај Школске уписне комисије. 

 

Састављање листе жеља 

 Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је 

показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише 

интересовања, али и која је најзахтевнија по броју бодова; друга жеља је профил за који су мање 

заинтересовани, али и који захтева манје бодова од прве и тако редом. Ученик бити распоређен 

у прву школу за коју буде имао довољно бодова. 

Није битно на ком се месту налази нека жеља да би ученик био распоређен у одређену школу. Важно је 

да је прва жеља најзахтевнија по броју бодова (у односу на прошлогодишњи минимум), а свака следећа 

све мање захтевна. Најважније је да последње две жеље буде 5 и више бодова веће од 

прошлогодишњег минимума. 

 За упис у четворогодишњу школу потребно је минимум 50 бодова 

(од могућих 100). Ученик који је уписао трогодишњи образовни профил мора завршити школовање у 

том трајању (не може променити образовни профил у четворогодишњем трајању) 

 Ученици посебних категорија: Роми, полазници школа за одрасле и ученици који се уписују под 

посебним условима на основу здравствене документације (и ИОП 2) уписују се у оквиру уписне 

квоте предвиђене Конкурсом . 

 Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује 

из конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од 

http://srednjeskole.edukacija.rs/lista-zelja-za-upis-u-srednju-skolu


честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана 

латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана. 

 Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали 

бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете 

упише на неки од жељених профила. Битно је нагласити да не постоји универзална таблица или 

тачан број бодова који су потребни за упис ученика на неки од смерова, већ то зависи од 

интересовања ученика као и броја бодова које су освојили. 

 Попуњавање листе жеља је од изузетног значаја у процесу уписа и неопходно је да листу ученик 

попуни заједно са родитељима, као што је и предаје у присуству родитеља одељењском 

старешини који је проверава и по потреби даје своје сугестије. 

У складу са листама жеља ученици ће бити распоређени по школама. Сваки ученик је у обавези да се 

упише у школу у коју је распоређен (евентуална каснија померања могу бити само након уписа). 

 

Упис у средње школе – процедура 

Након објављивања списка и сазнања ко је у коју школу распоређен, следећи корак је предаја 

докумената за упис у средњу школу. 

За упис у средњу школу неопходно је следеће: 

 Извод из матичне књиге рођених 

 Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу 

 Сведочанство о завршеној основној школи 

 Сведочанства последња три разреда основне школе 

 Уверење о положеном завршном испиту 

 Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања) 

 Евентуално – дипломе о освојеним наградама 

Лекарско уверење је потребно за УПИС у средњу школу (не за полагање завршног испита) 

 Добија се од свог ИЗАБРАНОГ ДОКТОРА 

 За упис у гимназије НИЈЕ потребно лекарско уверење 

 За издавање уверења неопходно је да ученик буде потпуно ВАКЦИНИСАН, по важећем 

законском вакциналном календару, затим потребне су лабораторијске анализе крви и урина, који 

нису старији од шест месеци као и очни преглед.   

 Даље, потребно је купити образац лекарског уверења и јавити се код изабраног доктора.  



 


