
Република Србија 

             Основна школа ____________ 

                  у____________________ 

                                              место, општина 

           Број:__________ 

Датум: _______ 2020. године 

 

ПРИЈАВА 

 

о намери ученика за упис у образовне профиле по дуалном моделу  

за упис ученика у први разред средње школе за школску 2020/2021. годину 

 

Пријаве у основним школама обавиће се 04. и 05. јуна 2020. године. 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА/ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА 

___________________________________________________________________________________ 

 

АДРЕСА ___________________________________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФОН _________________________________________________________________________ 

 

Основна школа коју ученик похађа 
Шифра 

ученика 
Име и презиме ученика 

               

 

У складу са чланом 5. став 2. Правилника о упису ученика у средњу школу 

(„Службени гласник РС”, број 76/20), право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну 

школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова, по 

свим основама из чл. 3. и 4. Правилника.  

Подаци о ученицима који намеравају да изврше упис у образовне профиле по 

дуалном моделу евидентирају се у матичној основној школи. 

Ученици који су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном 

моделу у складу са овим правилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом 

који уређује завршни испит. 

Матична основна школа, на основу изјава ученика о намери да изврше упис у 

образовне профиле по дуалном моделу, попуњава збирну табелу са подацима о ученицима који 

су исказали намеру за упис у образовне профиле по дуалном моделу и доставља је 

Министарству. 

Подношењем ове пријаве о намери ученика који су исказали намеру за упис у 

образовне профиле по дуалном моделу у матичној основној школи, родитељи, односно други 

законски заступници ових кандидата, потписују сагласност да кандидат жели да првенствено 

упише образовни профил по дуалном моделу. Подношење ове пријаве о намери не ограничава 

ученика да искаже жеље за упис образовних профила који нису по дуалном моделу. 

У складу са чланом 88. став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, 

приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се 

рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по 

дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до 

броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у 

образовне профиле по дуалном моделу. 

 

          ПРИЈАВУ ПРЕДАО                                                   ПРИЈАВУ ПРИМИО 

 

___________________________                                 ___________________________ 
 

 



Својим потписом потврђујем да сам сагласан да:  

Податке дајем без било какве присиле и заблуде, потпуно свестан сврхе и циља прикупљања и 

обраде истих. Сагласан сам да се моји лични подаци користе у складу са законом којим се 

регулише заштита података о личности, али само у сврху и због циља због којих су дати. Моји 

лични подаци се не могу достављати другим лицима без моје писмене сагласности.  

 

Напомена: Родитељи, односно други законски заступници ученика који исказују намеру за упис у 

образовне профиле по дуалном моделу попуњавају ову потврду у три примерка, од којих један 

остаје ученику, други остаје у школи, а трећи школа доставља окружној комисији. Школа 

доставља окружној комисији трећи примерак потврде у складу са законом којим се регулише 

заштита података о личности, у складу са сврхом и циљем прикупљања и обраде података. 

 


