
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 другим законским заступницима и лицима овлашћеним за спровођење 

и организацију испита. Уколико се увид у податке обавља на овај начин, потребно је да се 

организација простора спроводи у складу са Инструкцијом. 

Рок чувања и употребе података о личности је прописан Уредбом о 

канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС”, број 21/20), 

Уредбом о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени 

гласник РС”, бр. 40/10, 42/17 и 21/20 – др. пропис), Упутством о канцеларијском пословању 

органа државне управе („Службени гласник РС”, бр. 10/93, 14/93 – исправка, 67/16 и 3/17) и 

Уредбом о категоријама регистратурског 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, као и запослени у Министарству задужени за пружање стручне помоћи школама у 

организовању и спровођењу завршног испита на крају основног образовања и васпитања, 

који ће, по потреби, писмено обавестити председника Комисије о поштовању обавезе 

заштите података о личности и евентуалним нерегуларностима. 

 

4. КАЛЕНДАР УПИСА 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  

ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ  

И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ  

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

  2020. 

Прикупљање изјава компанија које су заинтересоване за 

дуално образовање (број места и називи образовних 

профила) - ПКС 

петак 

14.02. 

Достављање пописаног списка компанија које су 

заинтересоване за дуално образовање (број места и називи 

образовних профила) - ПКС 

уторак 

18.02. до 15.00 

Пријављивање кандидата (онлајн/непосредно) за пријемни 

испит/специјализовану гимназију/уметничку школу                                 

(детаљније обавештење сајт МПНТР и сајт школе) 

понедељак-

четвртак 
18-21.05.  

Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за 

пријемни испит (за упис у музичку школу на одређене одсеке) 

(детаљније обавештење у школским управама) 

понедељак-

четвртак 
18-21.05. 

Пријављивање кандидата за образовне профиле по дуалном 

моделу (детаљи поступка пријављивања у основним школама) 

четвртак и 

петак 
04. и 05.06.  

8.00-16.00 

Пријављивање ученика и подношење спортске 

документације у одељењима за ученике са посебним 

способностима за спорт 

понедељак и 

уторак 
08. и 09.06.  

8.00-16.00 



Пријемни испит за одељења у школама у којима се део 

наставе остварује на страном језику 

понедељак и 

уторак 
08. и 09.06. 

10.00 

Пријемни испит у одељењима за ученике са посебним 

способностима за математику 

уторак 09.06. 10.00 

Пријемни испит у балетским школама недеља, 

понедељак, 

уторак 

07-09.06. 10.00 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за 

физику (математика/физика) и пријемни испит за ученике 

са посебним способностима за рачунарство и информатику 

среда 10.06. 10.00 

14.00 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за 

сценску и аудио-визуелну уметност 

среда 10.06. 12.00 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за 

географију и историју (географија/историја) 

четвртак 11.06. 10.00 

14.00 

Пријемни испит за ученике са посебним способностима за 

биологију и хемију (биологија/хемија) 

петак 12.06. 10.00 

14.00 

Пријемни испит у одељењима за ученике са посебним 

способностима за филолошке науке 

петак 

(српски/мат

ерњи језик) 

и субота 

(страни 

језик) 

12. и 13.06. 

10.00 

Пријемни испит у музичким школама петак 

субота, 

недеља 

12-14.06. 08.00 

Пријемни испит у уметничким школама ликовне области петак 

субота, 

недеља 

12-14.06. 08.00 

Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за 

упис у средњу школу (детаљније обавештење у школским 

управама) 

четвртак и 

петак 
20. и 21.08. 

Прелиминарни резултати пријемних испита до уторка 16.06. до 08.00 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на 

резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим 

школама које спроводе пријемни испит) 

уторак 16.06.  

10.00-16.00 

Коначни резултати пријемних испита  (детаљније 

обавештење у средњим школама које спроводе пријемни 

испит) 

до среде 17.06. до 08.00 

Пробни завршни испит - тест из српског (матерњег) језика 

и комбиновани тест - по раније утврђеним процедурама 

понедељак 01.06. 

Пробни завршни испит -  тест из математике уторак 02.06 

Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм 

основног образовања ученика обдарених за математику 

субота 27.06.  

10-00 

Провера језичких компетенција за двојезичну наставу 

основног образовања 

субота 27.06. 12.00 

Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама (српски 

језик/енглески језик) 

субота 27.06. 10.00 

испит из 

српског 

језика, 12.00 


