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КАЛЕНДАРА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

уметничке школе и школе за ученике са посебним способностима 

 

  Датум и време Садржај активности Напомена 

12. - 15. мај од 9 – 14ч. Пријављивање редовних ученика за полагање пријемног испита 
детаљне информације у средњим 

школама које спроводе пријемни 

испит 

12. и 15.мај од 09 – 14ч. 
Пријављивање ванредних ученика – старијих од 17 година за полагање 

пријемног испита  

детаљне информације у школским 

управама 

27. мај у 10ч. 
Испит из француског, италијанског, руског и енглеског језика у 

школама који део наставе остврују на страном језику 

 

01.- 03. јун од 10ч. Пријемни испит у музичким школама  

04.- 06. јун од 10ч. Пријемни испит у балетским школама  

02.-04. јун од 9ч. 
Полагање пријемног испита у уметничким школама ликовне 

области 

 

03. јун од 10ч. 
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким 

одељењима 

 

04. јун од 10ч. 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику 

(математика/физика) и пријемни испит за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику (математика) 

 

03. и 04. јун од 10ч. 
Пријемни испит у Филолошким гимназијама и филолошким 

одељењима 
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  Датум и време Садржај активности Напомена 

03. - 04.јун од 9-14 ч 
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у 

Спортској гимназији 

 

07. јун до 08 ч. 

Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и 

филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним 

способностима за физику, одељењима за ученике са посебним 

способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама 

у којима се део наставе остварује на страном језику 

детаљне информације у средњим 

школама које спроводе пријемни 

испит 

08. јун до 08 ч. 
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким, музичким и 

балетским школама 

детаљне информације у средњим 

школама које спроводе пријемни 

испит 

08.  јун 

од 08
00

 – 16
00

 ч. 

Подношење и решавање жалби на резултате пријемног испита за 

уметничке школе и школе за ученике са посебним способностима и 

упис ученика 

детаљне информације у средњим 

школама које спроводе пријемни 

испит 

до 09. јуна 

до 12
00

 ч. 

Коначни резултати пријемног испита за уметничке школе и школе за 

ученике са посебним способностима и упис ученика 

детаљне информације у средњим 

школама које спроводе пријемни 

испит 
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КАЛЕНДАРА УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

  Датум и време Садржај активности Напомена 

21. април Почетак рада Техничког сајта МПНТР и активација налога ОШ  

до 28. априла у 15ч. Унос личних података и оцена 6. и 7. разреда ученика 8. разреда  

до 10. маја у 14ч. Контрола извештаја и достављање налога за измену података  

19. мај  

до 08
00

 ч. 

Објављивање званичних извештаја са личним подацима и оценама 6. и 

7. разреда (извештаји са  ИД бројевима ученика)  

Извештаји ће бити постављени на 

Техничком сајту 

29. мај - 09.јун 

од 09 до 14ч. 

Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика – старијих од 

17 година за упис у средњу школу  

детаљне информације у школским 

управама 

до 31.маја (среда) 

до 14
00

 ч. 

ОШ достављају налоге за исправку личних података и оцена 6. и 7. 

разреда 

 

30.мај (уторак) Завршетак наставе за ученике 8. разреда  

до 06. јуна 

 до 20,00 ч. 
Основне школе достављају попуњене базе са оценама 8. разреда 

За ученике који полажу поправни 

или разредни испит оцене са 

испита се достављају накнадно 

до 06. јуна 

до 20
00

 ч. 
Сукцесивно објављивање контролног извештаја са оценама 8. разреда 

Извештаји ће бити постављени на 

Техничком сајту 

до 08. јуна у 15
00

 ч. 
Пријављивање ученика који нису ове школске године завршили 8. 

разред.  

ОШ достављају попуњене налоге 

за упис ученика у базу 

 до 09. јуна 

у 15
00

 ч.  

Провера контролних извештаја и достављање налога за измену оцена 8. 

разреда 
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  Датум и време Садржај активности Напомена 

до 10. јуна 

 у 15
00

 ч. 

Морају бити одржани сви поправни испити и оцене са поправног 

испита достављене информатичару 

 

10. јун у 18
00

 ч. Затварање базе података са оценама 8. разреда   

12. јун (недеља) 

 до 8
00

 ч. 
Објављивање званичних извештаја са оценама 8. разреда 

Извештаји ће бити постављени на 

Техничком сајту 

17. јун 

 до 15
00

 ч. 
ОШ достављају налоге за исправку оцена 8. разреда  

 

14. јун у 09
00

 ч. Завршни испит из матерњег језик  

15. јун у 09
00

 ч. Завршни испит из математике  

16. јун у 09
00

 ч. Завршни испит – комбиновани тест  

16. и 17. јун до 09ч. 
Основне школе достављају информатичару базе са унетим резултатима 

завршног испита 
након завршетка рада комисија 

17. јун 

 од 10
00

 ч. 

Објављивање извештаја са прелиминарним резултатима завршног 

испита 

Извештаји ће бити постављени на 

Техничком сајту 

17. јун  до 15
00

 ч. Контрола извештаја са резултатима завршног испита  

19. јун 08
00

 -16
00

 ч. 
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у 

основним школама 

 

19. јун 

 до 20
00

 ч. 

ОШ достављају налоге са изменама бодова са завршног испита по 

решењу школских комисија за жалбе 
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  Датум и време Садржај активности Напомена 

20. јун 

08
00

 -16
00

 ч. 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у 

ОУК. 

 

21. јун 

 од 08
00

 ч. 

Објављивање званичних званичних извештаја о свим евидентираним 

ученицима са наградама 

Извештаји ће бити постављени на 

Техничком сајту 

23. јун 

 од 08
00

 ч. 

Објављивање званичних резултата завршног испита и бодова са којима 

ученик улази у расподелу 

Извештаји ће бити постављени на 

Техничком сајту 

23. јун 

Издавање потврда о броју освојених бодова на завршном испиту, у 

матичним основним школама,  за ученике који су полагали пријемне 

испите 

 

24. и 25. јун 

 08
00

–15
00

 ч. 

Попуњавање листе жеља ученика, основне школе сукцесивно уносе 

листе жеља у базу података  

 

25. јун до 18
00

 ч. Крајњи рок за слањење база са листама жеља ученика  

24. - 26. јун 

 од 08
00

 ч. 

Сукцесивно објављивање контролног списка са листама жеља ученика. 

Провера листи жеља ученика у школама. 

Извештаји ће бити постављени на 

Техничком сајту 

29. јун од 08
00

 ч. Објављивање званичне листе жеља ученика  

29. јун од 08
00

 – 15
00

 ч. Провера листе жеља од стране ученика у основним школама.  

29. јун 

 до 17
00

 ч. 

ОШ достављају налоге за исправку жеља ученика информатичару и 

први примерак листи жеља које су попуњавали ученици. 

 

30. јун 

 од 08
00

 ч. 
Објављивање званичне исправљене листе жеља ученика 

Провера листи жеља на званичном 

сајту уписа  



Упис 2017. Календар и динамика активности              6 / 6 

 

  Датум и време Садржај активности Напомена 

03. јул 

од 08
00

 ч. 

Објављивање распореда ученика по школама, смеровима гимназија и 

образовним профилима 

Спискови ће бити постављени на 

Техничком сајту 

03. јул до 20
00

 ч. Објављивање преосталих слободних места за други уписни круг  

04. и 05. јул 

од  08
00

 – 15
00

 ч. 

Пријем докумената за упис у средње школе уписаних ученика – први 

уписни круг 

 

04. јул 08 – 15 ч. Попуњавање листе жеља за преостала слободна места  

04. јул 08 до 15
00

 ч. ОШ достављају листе жеља ученика за други уписни круг  

07. јул 

до 08
00

 ч. 

Објављивање распореда ученика по школама, смеровима гимназија и 

образовним профилима 

Спискови ће бити постављени на 

Техничком сајту 

07. јул 

до 08
00

 ч. 
Објављивање преосталих слободних места након другог уписног круг 

 

07. јул 

  08
00

 – 15
00

 ч. 

Пријем докумената за упис у средње школе уписаних ученика – други 

уписни круг 

 

НАПОМЕНА:  

- Сви извештаји (званични и контролни) биће постављени на Техничком сајту. Контролни извештаји ће бити постављани сукцесивно  до 

задатог рока. 

- Одговорност за контролу и тачност података сносе разредне старешине - особе задужене за контролу и директори ОШ. 

- Званични налози за измену података морају оверени од стране школе и достављени информатичару.  У циљу брже комуникације 

налоге за измену најпре доставити у електронском облику, а оргинале накнадно. 


