ИНТЕРНИ АКТ

СТРУЧНО УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УПИСА
УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ
за школску 2015/2016. годину.

Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску
2015/2016.годину (у даљем тексту: Стручно упутство) ближе се уређује спровођење уписа ученика
у средњу школу.
Упутством су обухваћене одредбе које се ближе односе на упис ученика у први
разред средње школе, а уређене су:
- Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' бр.
72/09, 52/11 и 55/13),
- Законом о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/13),
- Правилником о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'' бр. 41/14 и
37/15) (у даљем тексту: Правилник),
- Одлуком о упису ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годину, број 61100-2338/2014-03 од 31. марта 2015. године (у даљем тексту: Одлука) и
- Конкурсом за упис ученика у средњу школу за 2015/2016. школску годину (у
даљем тексту: Конкурс).
Упутство је намењено:
- Републичкој комисији за спровођење завршног испита на крају основног
образовања и васпитања за школску 2014/2015. годину и пријемног испита и уписа ученика у
средњу школу за школску 2015/2016. годину (у даљем тексту: Комисија), поткомисијама у саставу
Комисије, окружним комисијама, комисијама основних школа за завршни испит и упис у средњу
школу, уписним комисијама средњих школа, просветним саветницима и осталим запосленим у
Министарству.
1. УСЛОВИ ЗА УПИС, ПОСТУПАК ИЗБОРА КАНДИДАТА
И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
Услови за упис, поступак избора кандидата и начин спровођења Конкурса саставни
су део 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 завршног испита на крају основног
образовања и васпитања за школску 2014/2015. годину и пријемног испита и уписа ученика у
средњу школу за школску 2015/2016. годину (у даљем тексту: Комисија);
- Поткомисија за спровођење завршног испита на крају основног образовања и
васпитања за школску 2014/2015. годину (у даљем тексту: Поткомисија за спровођење завршног
испита), у оквиру Комисије;
- Поткомисија за спровођење пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за
школску 2015/2016. годину (у даљем тексту: Поткомисија за спровођење уписа ученика у средњу
школу), у оквиру Комисије;
- Окружне комисије за организовање и спровођење завршног испита на крају
основног образовања и васпитања за школску 2014/2015. годину и пријемног испита и уписа
ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годину и упис ученика у средњу школу (у даљем
тексту: окружне комисије).
Окружне комисије именују се у: Зајечару (за Зајечарски управни округ), Бору (за
Борски управни округ), Лесковцу (за Јабланички управни округ), Врању (за Пчињски управни
округ), Краљеву (за Рашки управни округ), Новом Пазару (за територију општина Нови Пазар,
Тутин и Сјеница), Чачку (за Моравички управни округ), Крушевцу (за Расински управни округ),
Ваљеву (за Колубарски управни округ), Шапцу (за Мачвански управни округ – за град Шабац и
општине Богатић, Владимирци и Коцељева), Лозници (за Мачвански управни округ - за град

Лозницу и општине Љубовија, Мали Зворник и Крупањ), Нишу (за Нишавски управни округ),
Куршумлији (за Топлички управни округ), Пироту (за Пиротски управни округ), Пожаревцу (за
Браничевски управни округ), Смедереву (за Подунавски управни округ), Ужицу (за Златиборски
управни округ), Крагујевцу (за Шумадијски управни округ), Јагодини (за Поморавски управни
округ), Новом Саду (за Јужнобачки управни округ), Сремској Митровици (за Сремски управни
округ), Кикинди (за Севернобанатски управни округ), Зрењанину (за Средњобанатски управни
округ), Панчеву (за Јужнобанатски управни округ), Сомбору (за Западнобачки управни округ),
Суботици (за Севернобачки управни округ), Косовској Митровици (за Косовско-Митровачки,
Призренски и Пећки управни округ), Сушици (за Косовски управни округ) и Ранилугу (за
Косовско-поморавски управни округ) и Београду (за територију Града Београда).
- Школска комисија 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. КАЛЕНДАР УПИСА
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ И
УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2015/2016. ГОДИНУ
Пробни завршни испит, математика

петак

24.04. у 12 часова

Пробни завршни испит, српски језик и комбиновани тест

субота

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

субота,
недеља,
понедељак,
уторак
понедељак,
уторак

25.04. српски језик
у 09, комбиновани
тест у 11:30 часова
23 - 26.05.

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за
пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама)
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе
остварује на страном језику
Пријемни испити у музичким и балетским школама
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким
одељењима
Пријемни испит за ученике са посебним спосбностима за физику
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким
одељењима
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у
Спортској гимназији и одељењима за спортисте у гимназијама
Пријемни испит за одељења за ученике који остварују наставни
план ипрограм за обдарене ученике у рачунарској гимназији
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика
старијих од 17 година за упис у средњу школу
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и
филолошким одељењима, одељењу за ученике са посебним
способностима за физику и за обдарене ученике у рачунарској
гимназији

25. и 26.05.

субота

30.05.

четвртак,
петак,
субота
петак,
субота,
недеља
субота

04, 05 и 06.06.

недеља
субота,
недеља
субота,
недеља
понедељак

07.06.
06. и 07.

понедељак
- среда

01 – 12.06.

среда

најкасније 10.06.
до 08 часова

05, 06. и 07.06.

06.06.

06. и 07. од 9 до 15
часова
08.06.

Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и
музичким школама
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате
пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које
спроводе пријемни испит)
Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у
средњим школама које спроводе пријемни испит)

четвртак

петак

до 12.06. до 12
часова

Тест за проверу способности ученика обдарених за математику
за 7 и 8 разред основне школе
Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика
Завршни испит - тест из математике
Завршни испит - комбиновани тест
Дешифровање тестова (после прегледања последњег теста)
Супервизија спровођења завршног испита

субота

13.06.

понедељак
уторак
среда
среда
од недеље
до петка

15.06.
16.06.
17.06.
17.06.
14-19.06.

Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата завршног испита

од
понедељка
до петка
петак
субота

15-19.06.

Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у
основним школама
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у
окружним уписним комисијама
Издавање потврда о броју освојених бодова на завршном испиту, у
матичним основним школама, за ученике који су полагали пријемне
испите у музичким и балетским школама и Школи за музичке
таленте у Ћуприји
Упис у музичке и балетске школе и у Школу за музичке таленте у
Ћуприји
Објављивање коначних резултата завршног испита

четвртак

понедељак
уторак

најкасније 11.06.
до 08 часова
најкасније 11.06.
од 08 до 16 часова

19.06. до 20ч
20.06. од 8.00 до
16.00 часова
22.06. од 8.00 до
16.00 часова
23.06.

уторак

23.06. од 08 до 15
часова

четвртак

25.06. до 20 часова

Унос података о оствареним бодовима на специјализованим
пријемним испитима, за специјализована одељења која учествују у
расподели (математичка гимназија и одељења, филолошка гимназија
и одељења, спортска гимназија и одељења, уметничке школе
ликовне области, односно образовни профил у области уметности,
одељење за ученике са 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 оставрује н астраном језику). Унос врше средње школе.
Уносе се бодови само за ученике који су положили пријемни испит
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу
података
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

четвртак

Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

среда

Објављивање званичне листе жеља ученика у основним школама,
провера листе жеља на званичном и техничком сајту
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и
образовним профилима у основним школама

четвртак

26. и 27.06. од 8.00
до 15.00 часова
01.07. од 8.00
часова
01.07. од 8.00 до
15.00 часова
02.07. до 12 часова

недеља

05.07. од 8 часова

Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу

недеља

05.07. до 20 часова

Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за
ученике који су се уписали у музичке и балетске школе и Школу
за музичке таленте у Ћуприји

понедељак
и уторак

06. и 07.07.

25.06. од 08 часова

петак и
субота
среда

Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног
круга
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом
уписном кругу
Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за
ученике који су се уписали у музичке и балетске школе и Школу
за музичке таленте у Ћуприји

понедељак

четвртак
четвртак

06.07. од 8 до 15
часова
09.07. од 8 часова
09.07. од 8 часова
09.07. од 8 до 15
часова

четвртак

4. УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОСНОВНУ ШКОЛУ У ИНОСТРАНСТВУ ИЛИ
СТРАНУ ШКОЛУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање или један од
последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који су у Републици
Србији завршили страну школу или један од последња два разреда основног образовања и
васпитања у страној школи, уписују се преко броја одређеног за упис ученика.
Кандидати који су седми разред основног образовања и васпитања завршили у
иностранству, или који су у Републици Србији завршили седми разред основног образовања и
васпитања у страној школи, а у Републици Србији завршавају осми разред основног образовања и
васпитања, у школи чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправе, друго правно или физичко лице, обављају завршни испит и уписују се преко броја
одређеног за упис ученика.
Уколико ови кандидати конкуришу за упис у школу у којој је предвиђен пријемни
испит, пријављују се у средњу школу и полажу пријемни испит.
Кандидати који су завршили шести разред основне школе у иностранству или који
су у Републици Србији завршили шести разред у страној школи остварују 20 бодова на основу
општег успеха у шестом разреду основне школе.
5. УПИС КАНДИДАТА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ПРОБЛЕМИМА
За подручје школске управе именује се најмање једна здравствена комисија.
Здравствену комисију, по правилу чине: педијатар и специјалиста медицине рада, а по потреби и
други (интерниста, неуропсихијатар, психолог…). Послове секретара обавља секретар окружне
комисије.
Одговарајућу лекарску документацију кандидата којима је, због здравствених
проблема, ограничен избор средњих школа, односно образовних профила, педијатар (школски
лекар) упућује, најкасније до 31. маја 2015. године, здравственој комисији надлежној за школе са
подручја школске управе. Здравствена комисија даје мишљење, које доставља окружној комисији,
заједно са комплетном документацијом кандидата. Окружна комисија, на основу мишљења
здравствене комисије, издаје упут за упис кандидата у одговарајућу средњу школу, односно
образовни профил.
Уколико је одговарајућа средња школа на подручју друге школске управе, за упис
таквог кандидата надлежна је окружна комисија школске управе где је седиште средње школе.
Изузетно, кандидати код којих се здравствени проблеми појаве после 31. маја, треба
да се обрате педијатру (школском лекару) и окружној комисији, одмах по наступању здравственог
проблема.
6. 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.
У школу за образовање ученика са сметњама у развоју може да се упише лице на
основу мишљења интерресорне комисије и уз сагласност родитеља, односно старатеља.
7. УПИС КАНДИДАТА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
Министарство спроводи упис ученика ромске националности, на основу
критеријума који се утврђени у сарадњи са органом надлежним за припрему прописа о људским и
мањинским правима.
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 припрема орган надлежан за
припрему прописа о људским и мањинским правима и доставља Министарству до најкасније до
25. августа 2015. године.
8. УПИС КАНДИДАТА У ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА
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;
- гимназију и одељења за спортисте;
- одељење за ученике са 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
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 са 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, 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.

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 пријемни испит.
Приликом исказивања опредељења за даље школовање (попуњавања листе жеља),
овим кандидатима потребно је посебно нагласити да, уколико желе да упишу неки од смерова
гимназије или образовних профила за који испуњавају услов који су стекли полагањем пријемног
испита, опредељења искажу по редоследу за који испуњавају услове.
Обавештење о попуњавању листе жеља биће истакнуто на огласној табли школе у
којој полажу пријемни испит, као и у матичној основној школи.
Кандидати који положе пријемни испит у филолошкој гимназији и одељењима
филолошке гимназије не испуњавају услов за упис у школу у којој се део наставе одвија на
страном језику.
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.
Кандидати који су положили пријемни испит и уписују се у музичку и балетску
школу и Школу за музичке таленте у Ћуприји предају документа за упис и уписују се у тим
школама.
9. УПИС КАНДИДАТА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање претходних година
евидентирају се у бази података за ову годину са статусом кандидата који су већ обавили завршни
испит и завршили основно образовање и васпитање. Ови кандидати остварују услов за рангирање
за упис у средњу школу ако су рођени после 31. августа 1998. године.
Ови кандидати пријављују се за унос у базу података за ову годину у основној
школи. Приликом пријављивања, поред осталих докумената, достављају и шифру коју су добили
на крају школске године у којој су обавили завршни испит. По правилу, та шифра је унета у ђачку
књижицу ученика основне школе, те је потребно да књижицу приложе приликом пријављивања за
унос у базу података.
Основна школа у којој су се пријавили за унос у базу података обраћа се окружној
комисији која је надлежна за школу у најкраћем року, како би окружна комисија, на основу
приложене документације и првобитне шифре, извршила проверу да ли је кандидат био
распоређен у средњу школу неке од претходних година. Уколико је био распоређен, окружна
комисија проверава да ли је такав кандидат извршио упис у ту школу у коју је био распоређен,
односно, проверава да ли такав кандидат има статус ученика средње школе (проверава да ли је
обавио упис или се исписао из средње школе).
Ако се утврди да кандидат има статус ученика средње школе, окружна комисија га
обавештава да, ако жели да конкурише за упис у средњу школу поново, мора да узме исписницу
из средње школе и донесе је као прилог документацији за пријаву у базу података за ову годину. У
супротном, такав кандидат упућује се да своје право на промену средње школе или образовног
профила остварује на основу Закона о средњем образовању и васпитању.
Кандидати који су завршили основно образовање и васпитање претходних година и
остварили право на рангирање за упис у први разред средње школе за школску 2015/2016. годину,
рангирају се на начин прописан Правилником о упису ученика у средњу школу.
10. УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Број места предвиђених за упис ванредних ученика, односно кандидата старијих од
17 година у први разред одређен је Конкурсом.
Пријем докумената, пријављивање за полагање пријемног, односно завршног
испита, попуњавање листе жеља, рангирање и распоређивање кандидата старијих од 17 година

који су конкурисали за упис на неки од образовних профила обавља се у надлежној школској
управи по посебном поступку, сагласно са роковима који важе и за редовне ученике.
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА УПИС КАНДИДАТА СТАРИЈИХ ОД 17 ГОДИНА
У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
- Пријављивање кандидата старијих од 17 година за полагање пријемних испита
обавља се 25. и 26. маја у надлежној школској управи.
- Пријављивање заинтересованих кандидата за упис у средњу школу и провера да ли
испуњавају услове обавиће се у надлежној школској управи у периоду од 01. до 12. јуна.
Школска управа ће информисати кандидате о времену и месту полагања тестова.
- Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика обавиће се 15. јуна од 10 до 12
часова.
- Завршни испит - тест из математике обавиће се 16. јуна од 10 до 12 часова.
- Завршни испит - комбиновани тест обавиће се 17. јуна од 10 до 12 часова.
- Преглед тестова од 15. до 19. јуна.
- Објављивање коначних резултата завршног испита 25. јуна до 20 часова.
- Попуњавање листе жеља 26. и 27. јуна од 08 до 15 часова у просторијама школске
управе.
- Објављивање листе распоређених кандидата по школама 05. јула до 09.00 часова у
просторијама школске управе
- Упис распоређених кандидата обавиће се 06. и 07. јула у средњим школама.

11. УПИС ПОЛАЗНИКА ПРОГРАМА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ - ПО МОДЕЛУ
ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
Министарство спроводи упис полазника програма основног образовања одраслих по моделу функционалног основног образовања одраслих старијих од 17 година по истој
процедури и у роковима одређеним за ванредне ученике, а млађих од 17 година по истим
критеријумима који се примењују за кандидате из осетљивих друштвених група.
Спискове ученика који испуњавају критеријуме припрема Сектор надлежан за
основно образовање одраслих, а према подацима добијеним од школа преко школских управа, и
доставља Комисији до 22. августа 2015. године.
12. 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.
Радње обраде података (прикупљање, разврставање, похрањивање, чување), као и
спровођење других радњи у вези са наведеним подацима спроводи 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 Републичке уписне
комисији и чланови Републичке комисији за завршни испит, као и посебно, за своје округе,
чланови окружних уписних комисија - информатички координатори:

Округ

Седиште

Координатор

Моб

Седиште (матична
школа)

e-mail

Севернобанатски

Кикинда

Ђорђе Клаћ

064-13-10-10-9

ОШ “Свети Сава“
Кикинда

klacdj@zrlocal.net

Средњебанатски

Зрењанин

Ђорђе Клаћ

064-13-10-10-9

Техничка школа
Зрењанин

klacdj@zrlocal.net

Јужнобанатски

Панчево

Горан Боканић

063-8338-588

ОШ “Исидора
Секулић“ Панчево

bokanicg@yahoo.com

Севернобачки

Суботица

Дејана Васиљевић

064-8971-682

Западнобачки

Сомбор

Милорад Крнета

063-743-5807

Јужнобачки

Нови Сад

др Радивој Стојковић

064-2190941

Јужнобачки

Нови Сад

Светлана Малетин

063-589199

Сремски

Сремска
Митровица

Александар Достанић

064-14-13-808

Митровачка
Гимназија

adoki@ptt.rs

Богдан Мандарић

063-633-823

ОШ "Иво Андрић"
(Раковица)

mandaric.bogdan@gmail.com

Дубравка Маринковић

063-843-11-05

ОШ "Лазар Саватић"
(Земун)

dubravkamar@gmail.com

Срђан Маричић

063-84-19-506

Техничка школа
Младеновац

srdjan.maricic@gmail.com

Милорад Јовановић

063-202-617

ОШ "Милош
Црњански"
(Чукарица)

jovamilo@gmail.com

Саша Димитријевић

063-340-469

ОШ ''Јован
Јовановић Змај''
(Обреновац)

xsdx09@gmail.com

Данијела Тимчић

064-120-13-87

Електротехничка
школа "Раде
Кончар" (Палилула)

timcic@outlook.com

Град Београд
Град Београд

Град Београд

Град Београд

Град Београд

Град Београд

Београд - С.
венац, С. Град,
Раковица
Београд - Земун,
Нови Београд,
Сурчин
Београд Младеновац,
Вождовац,
Сопот
Београд Чукарица
Београд Обреновац,
Лазаревац,
Барајево
Београд Врачар,
Палилула,
Звездара

ОШ “Соња
Маринковић“
Суботица
ОШ "Иво Лола
Рибар" Сомбор
Гимназија "Јован
Јовановић Змај"
Нови Сад
Гимназија "Јован
Јовановић Змај"
Нови Сад

upissubotica@gmail.com
palmaso@sbb.rs
jjzmajns@gmail.com

jjzmajns@gmail.com

Шумадијски

Крагујевац

Иван Зорнић

063-726-5275

ОШ "Свети Сава",
Баточина

izornic@gmail.com

Поморавски

Јагодина

Александар Јовановић

063-839-3546

Гимназија "Светозар
Марковић" Јагодина

aleksajo@gmail.com

Пољопривредна
школа са домом
ученика "Соња
Маринковић"
Пожаревац
Економскотрговинска школа
Смедерево
Туристичкоугоститељска школа
Чајетина

Браничевски

Пожаревац

Љубомир Миленковић

069-748+ 651

Подунавски

Смедерево

Бранко Дукић

064-19-16-721

Златиборски

Ужице

Милован Милаћевић

064-2010141

Колубарски

Ваљево

Радиша Ковачевић

064-23-984-31

Мачвански

Шабац

Владан Костадиновић

064-88-161-00

Мачвански

Лозница

Миливоје
Станимировић

064-222-88-35

Расински

Крушевац

Драган Крстић

064-612-0473

ОШ "Јован
Поповић" Крушевац

dkkrca@gmail.com

Моравички

Чачак

Андрија Обрадовић

064-466-01-00

Машинскосаобраћајна школа

upiscacak@yu1.net

Рашки

Краљево

Мирољуб Сеничић

063-82-10-505

Електро-саобраћајна
школа "Никола
Тесла" Краљево

senicicmiroljub@open.telekom
.rs

Ваљевска гимназија
Економскотрговинска школа
Шабац
Техничка школа
Лозница

ljuba@poljsk.edu.rs

bdukic@ptt.rs

cmilacevic@gmail.com
gimvaljevo@gmail.com
kostadinovic@gromnet.net
tehnicka@ptt.rs

063-63-1980

Седиште групе
општина Нови
Пазар, Тутин и
Сјеница

mustafadaca@gmail.com

Тихомир Зафировић

064-219-7350

Гимназија "Бора
Станковић" Бор

ztihomir@gmail.com

Зајечар

Горан Станковић

064-154-99-89

Јабланички

Лесковац

проф. др Мића
Станковић

065-485-3111

Пчињски

Врање

Дејан Илић

063-10 45 185

Пиротски

Пирот

Предраг Савић

064-2179117

Техничка школа
Зајечар
Техничка школа
"Раде Металац"
Лесковац
ОШ за образовање
одраслих Врање
Гимназија Пирот

Топлички

Прокупље

Снежана Цвејић

063-8634-796

Гимназија Прокупље

bisa113@ptt.rs

Нишавски

Ниш

Драган Илић

064-262-1910

Правно пословна
школа Ниш

dragilic@medianis.net

Косовски

Грачаница

Ђорђе Вујовић

064-467-05-20
044-578-895

Економско
трговинска школа
Лапље Село

djolevujovic@gmail.com

Косовско-поморавски

Ранилуг

Негован Филиповић

0280-75-667

Гимназија Косовска
Каменица

Su_ranilug@yahoo.com

Косовско-митровачки
/ Призренски / Пећки

Косовска
Митровица

Радован Глиговић

063-709-0871

Техничка школа
"Михајло Петровић
Алас" Косовска
Митровица

upiskm@yahoo.com

Нови Пазар, Тутин и
Сјеница

Нови Пазар

Мустафа Даца

Борски

Бор

Зајечарски

stankovicg@yahoo.com
stmica@ptt.rs
ilicde@ptt.rs
psavic@ptt.rs

Евиденција o упису ученика у средњу школу садржи име и презиме ученика, име
једног родитеља, односно старатеља ученика, основна школа у којој је ученик завршио осми
разред и управни округ коме та школа припада, оцене ученика из шестог, седмог и осмог разрада
(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 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 профил (уписан у првом и другом кругу, редни број
жеље, шифра и назив профила).
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 се 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 податка 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 податка 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
старатељима 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”, 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, чланови
поткомисије за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања и уписа
ученика у средњу школу, који ће, по потреби, писмено обавестити председника Комисије и
координаторе поткомисија о поштовању обавезе заштите података о личности и евентуалним
нерегуларностима.
Број: 611-00-2338/1/2014-03
У Београду, 07. маја 2015. године
МИНИСТАР
др Срђан Вербић, с.р.

