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КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Датум и време Садржај активности Напомена 

10. мај Почетак рада Техничког сајта МПНТР и активација налога 

ОШ 
 

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

разреда 

Унос на сајту техничке 

подршке 

19. мај 

до 800 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 

25. мај - 12.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 28. маја 

до 1500 ч. 

ОШ достављају налоге за исправку личних података и 

оцена 6. и 7. разреда 
 

 

01.јун-05.јун 
Школе обавештавају ученике и родитеље о новинама 

везаним за дуално образовање 

 

 
04.јун-05.јун 

Деца ће у својим школама подносити пријаве 

(документа) за дуалне профиле. Ученик подноси три 

копије, од којих једна иде њему, друга школи, трећа 

иде у ОУК. 

 

5. јун (петак) Завршетак наставе за ученике 8. разреда  

08. јун (понедељак) до 

20ч. 

Унос података и предаја документације увези пријаве 

за дуалне образовне профиле 

Школе уносе пријаве 

на техничком сајту 

 

10.јун до 1500 ч. 
Школе имају обавезу да трећу копију сваке пријаве 

доставе у ОУК до среде (10.јуна) у 15ч, у складу са 

дописом Министарства. 

 

 

до 10. јуна у 1500 ч. 
Пријављивање ученика који нису ове школске године 

завршили 8. разред, ученика из Републике Српске и 

других који нису у Бази 

 
први рок 



Упис 2020. Календар и динамика активности 2 / 4  

 

Датум и време Садржај активности Напомена 

15. јун 

до 1200 ч. 

Објављивање званичних извештаја о евидентираним 
наградама за ученике 

Извештаји ће бити 

постављени на Техничком 

сајту 

до 14. јуна 

у 1200 ч. 

Морају бити одржани сви поправни испити и оцене са 

поправног испита унешене у базу на техничком сајту 
 

до 15. јуна 

до 14,00 ч. 

 

Основне школе уносе оцене 8. разреда 

 

16. јун до 1800 ч. 
 

Објављивање званичних извештаја са оценама 8. разреда 

Извештаји ће бити 

постављени на Техничком 

сајту 

17. јун 

до 2000 ч. 

Објављивање званичних резултата о броју бодова са 

пријемних испита за специјализована одељења 

Извештаји ће бити 

постављени на Техничком 

сајту 

17. јун у 0900 ч. Завршни испит из матерњег језик  

18. јун у 0900 ч. Завршни испит из математике  

19. јун у 0900 ч. Завршни испит – комбиновани тест  

19. јун до 0800 ч. ОШ достављају налоге за исправку оцена 8. разреда  

18. - 20. јун до 09ч. Прегледање тестова завршног испита Електронски преглед 

тестова 
 

19. јун у 1500 ч. 
Пријављивање ученика који нису ове школске године 

завршили 8. разред - Слање података о новим ученицима 

 

други рок 

23. јун 

до 0800 ч. 

Објављивање извештаја са прелиминарним резултатима 

завршног испита 

Извештаји ће бити 

постављени на Техничком 

сајту 

23. јун 0800 -1600 ч. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног 

испита у основним школама – првостепена комисија 
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Датум и време Садржај активности Напомена 

24. јун 

0800 -1600 ч. 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног 

испита – 

другостепена комисија 

 

24. јун 

до 2000 ч. 

Унос измене бодова са завршног испита по решењу 

првостепене комисија за жалбе 

исправке се врше на 

Техничком сајту 

28. јун 

од 0800 ч. 

Објављивање званичних резултата завршног испита и бодова 

са којима ученик улази у расподелу 

Извештаји ће бити 

постављени на Техничком 

сајту 

 
28. јун 

Издавање потврда о броју освојених бодова на завршном 

испиту, у матичним основним школама,  за ученике који 

су полагали пријемне испите 

 

29. и 30. јун 

0800–1500 ч. 

Попуњавање листе жеља ученика, основне школе 

сукцесивно уносе листе жеља у базу података на 

техничком сајту 

 

 

29. јуна у 1500 ч. 
Пријављивање ученика који нису ове школске године 

завршили 8. разред - Слање података о новим ученицима 

 

последњи рок 

29. јун до 1500 ч. Задњи рок за слањење исправки (лични подаци, оцене и 

бодови са ЗИ) 
 

04. јул од 2000 ч. 
 

Објављивање званичне листе жеља ученика 

Провера листи жеља на 

званичном сајту уписа 

04. јул од 0800 -1500ч. Провера листи жеља ученика у школама.  

04. јул до 1600 ч. Рок за достаљање исправки на листе жеља (техничке грешке 

при уносу) 
 

05. јул од 1200 ч. 
 

Објављивање званичне листе жеља ученика 

Провера листи жеља на 

званичном сајту уписа 
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Датум и време Садржај активности Напомена 

07. јул 

до 2400 ч. 

Објављивање распореда ученика по школама, смеровима 
гимназија и образовним профилима 

Спискови ће бити 

постављени на 

Техничком сајту 

08. јул од 0800 ч. Објављивање преосталих слободних места за други уписни 

круг 
 

08. и 09. јул 

од 0800 – 1500 ч. 

Пријем докумената за упис у средње школе уписаних 

ученика – први уписни круг 
 

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

08. јул 08 до 1500 ч. ОШ достављају листе жеља ученика за други уписни круг  

10. јул 

од 0800 ч. 

Објављивање распореда ученика по школама, смеровима 

гимназија и образовним профилима 

Спискови ће бити 

постављени на 

Техничком сајту 

10. јул 

од 0800 ч. 

 

Објављивање преосталих слободних места након другог 

уписног круг 

 

11. јул 

0800 – 1500 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. 


