
 

Унапређивање процеса уписа ученика у средњу школу 2017/18. Школске године 

 Процес уписа ученика у средње школе се унапређује сваке године. Републичка уписна комисија 

коју формира министар,  је на основу анализе реализације од претходне школске године донела 

мере које су овај процес учиниле ефикаснијим и обезбедиле му већи квалитет.  

 

 Ове године је при планирању  уписа  образовних профила у средњем стручном образовању 

привреда исказала много већи утицај и кампања која је вођена посебно за популаризацију дуалног 

модела образовања  донела је очекиване резултате. После другог уписног круга за 19 образовних 

профила који се реализују по дуалном моделу, ученици су исказали висок ниво заинтересованости. 

Већина ових профила је потпуно попуњена а нешто слабија попуњеност је присутна  у одређеним 

деловима Србије и то само за профиле трговац и модни кројач. 

 

 Пријемни испити су се реализовали уз увођење уједначених процедура и стручним упутством 

је прецизиран сваки корак. Супервизија је као инструмент праћења процедура уведена и на све 

пријемне испите (специјализоване школе и одељења, уметничке и музичке школе). 

Стандардизоване су процедуре и начин предаје спортске документације. Припремљено је стручно 

упутство за прилагођавање пријемних испита ученицима са тешкоћама у развоју којима је 

потребна образовна подршка. 

 

 Направљен je нови званични сајт уписа са следећим унапређењима: 

   Потпуно нова платформа сајта, технолошки и сигурносно унапређења и оптимизована. 

   Уведена могућност прегледања сајта на мањим екранима (мобилним уређајима и таблет 

екранима). 

   Проширен сет података видљивих на званичном сајту у циљу побољшања транспарентности 

процеса ( у складу са законом о заштити података о личности):  

- придодати су подаци о специјализованим пријемним испитима,  

- образовним профилима које ученик може уписати на основу положених специјализованих 

пријемних испита, 

- уведен је правилник, тематски подељен по целинама и повезан са одговарајућим секцијама на 

сајту, 

- уведен је приказ близанаца и њихово рачунање бодова. 

  Уведена је аутоматизована обрада података о близанцима, који се сада већ у процесу расподеле 

ученика уписују заједно, уколико имају идентичне листе жеља и испуњене услове за упис 

профила које су исказали као жеље. 

 Уведена је централизација података о наградама са такмичења приликом бодовања за 

специјализована одељења. 

 Уведен је низ додатних интерних контрола и извештаја којима се уводи већа контрола у процес 

прикупљања бодова пре свега са специјалиизованих пријемних испита  

          

Окружне уписне комисије су добром координацијом имале уједначена поступања и спровеле су 

упис на својој територији у складу са правилником и стручним упутством за спровођење уписа.  



 Даљи кораци су оптимизација броја одељења у складу са реализацијом уписа и стручним 

упутством за формирање одељења.  

 За ученике који из оправданих разлога нису приступили завршном испиту и упису у средње 

школе биће организован августовски термин и трећи уписни круг. Основне школе ће 

благовремено добити листу слободних места.  

 

 МПНТР честита свим ученицима и њиховим породицама успешан завршетак основног 

образовања и упис у средње школе.  

 Средњим школама желимо нову генерацију ученика коју ће успешно оспособити за свет рада 

или их припремити  за наставак школовања-студирање.  

 Поштовање критеријума успешности и истих права за све који остваре те критеријуме је 

принцип којим се руководимо при упису ученика у средње школе. 

  

   


