ВАЖЕЋИ ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА
(„Службени гласник РС”, бр. 38/17 и 51/17)
На пснпву шлана 38. став 8. Закпна п средоем пбразпваоу и васпитаоу
(„Службени гласник РС”, брпј 55/13) и шлана 99. став 3. Закпна п пснпвама система
пбразпваоа и васпитаоа („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 –
аутентишнп тумашеое, 68/15 и 62/16–УС),
министар прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дпнпси
ПРАВИЛНИК
П УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДОУ ШКПЛУ
I. УВПДНА ПДРЕДБА
Члан 1.
Пвим правилникпм утврђују се: мерила и ппступак за утврђиваое
редпследа кандидата за упис у средоу щкплу (у даљем тексту: щкпла), садржина,
време, местп и нашин пплагаоа пријемнпг испита, вреднпваое ушещћа ушеника псмпг
разреда на такмишеоима и врсте такмишеоа шија се места вреднују, упис у щкплу ппд
ппвпљнијим услпвима ради ппстизаоа пуне равнпправнпсти и друга питаоа везана за
упис у щкплу.
II. УПИС У ШКПЛУ
Члан 2.
Редпслед кандидата за упис у гимназију и струшну щкплу у
шетвпрпгпдищоем и трпгпдищоем трајаоу утврђује се на пснпву:
1) успеха на заврщнпм испиту,
2) ппщтег успеха пд щестпг дп псмпг разреда пснпвне щкпле,
3) резултата ппстигнутих на такмишеоима ушеника псмпг разреда
пснпвне щкпле.
Редпслед кандидата за упис у щкпле за кпје се пплаже пријемни испит
утврђује се на пснпву:
1) успеха на заврщнпм испиту,
2) ппщтег успеха пд щестпг дп псмпг разреда пснпвне щкпле;
3) успеха на пријемнпм испиту,
4) резултата ппстигнутих на такмишеоима ушеника псмпг разреда
пснпвне щкпле.
Кандидати кпји се уписују у щкплу ппд ппвпљнијим услпвима ради
ппстизаоа пуне равнпправнпсти, треба да испуне услпве прпписане ст. 1. или 2. пвпг
шлана, пре примене мерила и ппступка за ппстизаое пуне равнпправнпсти прпписаних
пвим правилникпм.
Члан 3.

Успех на заврщнпм испиту исказује се брпјем бпдпва псвпјених на тесту
из српскпг пднпснп матероег језика, математике и на кпмбинпванпм тесту из
прирпднп-наушних и друщтвенп-наушних предмета (биплпгија, гепграфија, истприја,
физика и хемија).
На пснпву успеха на заврщнпм испиту кандидат мпже да псвпји највище
30 бпдпва, пднпснп највище пп 10 бпдпва на тесту из српскпг, пднпснп матероег
језика, математике и кпмбинпванпм тесту.
Ппщти успех пд щестпг дп псмпг разреда пснпвне щкпле исказује се
брпјем бпдпва такп щтп се ппщти успех, пстварен на крају щестпг разреда ,запкружен
на две децимале, ппмнпжи брпјем шетири (4), а ппщти успех пстварен на крају седмпг
и псмпг разреда пснпвне щкпле, запкружен на две децимале, ппмнпжи брпјем пет (5).
На пснпву ппщтег успеха пд щестпг дп псмпг разреда кандидат мпже да
пствари највище 70 бпдпва.
Кандидат мпже да пствари укупнп највище 100 бпдпва пп пснпвама из ст.
1–4. пвпг шлана.
Правп на рангираое ради уписа у гимназију и струшну щкплу у
шетвпрпгпдищоем трајаоу стише кандидат кпји је пстварип укупнп најмаое 50 бпдпва
пп пснпвама из ст. 1–4. пвпг шлана.
Кандидат кпји је заврщип щести разред пснпвне щкпле у инпстранству
или кпји је у Републици Србији заврщип щести разред у странпј щкпли пстварује 20
бпдпва на пснпву ппщтег успеха у щестпм разреду пснпвне щкпле.
Члан 4.
Укпликп је кандидат пбавип заврщни испит на крају щкплске гпдине у
кпјпј је на пснпву ппщтег успеха мпгап да псвпји највище 60 бпдпва, а на пснпву успеха
на заврщнпм испиту највище 40 бпдпва, правп на рангираое за упис у щкплу пстварује
на следећи нашин:
- брпј бпдпва пстварен на пснпву ппщтег успеха исказује се на нашин
прпписан шланпм 3. став 3. пвпг правилника, такп да на пснпву ппщтег успеха мпже да
пствари највище 70 бпдпва;
- брпј бпдпва псвпјен на заврщнпм испиту мнпжи се са брпјем 0,75 и
запкружује на две децимале, такп да на пснпву успеха на заврщнпм испиту мпже да
псвпји највище 30 бпдпва.
Изузетнп, укпликп је кандидат пбавип заврщни испит на крају щкплске
2012/2013. гпдине, брпј бпдпва кпје би псвпјип на заврщнпм испиту исказује се на
нашин да се брпј бпдпва пстварен на пснпву ппщтег успеха мнпжи са брпјем три (3) и
такп дпбијени брпј дели са брпјем седам (7) и запкружује на две децимале, такп да на
пснпву успеха на заврщнпм испиту мпже да псвпји највище 30 бпдпва.
Члан 5.
Кандидат са сметоама у развпју и инвалидитетпм уписује се у щкплу
ппсле пбављенпг заврщнпг испита, у складу са свпјим мптпришким и шулним
мпгућнпстима, пднпснп услпвима кпје захтева оегпва врста инвалидитета, пднпснп у
складу са пптребама за пружаоем ппдрщке у пднпсу на садржај и нашин спрпвпђеоа
испита.

Члан 6.
Кандидат кпји је заврщип пснпвнп пбразпваое и васпитаое или један пд
ппследоа два разреда пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа у инпстранству или кпји је у
Републици Србији заврщип страну щкплу или један пд ппследоа два разреда пснпвнпг
пбразпваоа и васпитаоа у странпј щкпли, уписује се прекп брпја пдређенпг за упис
ушеника.
Кандидат кпји је заврщип седми разред у инпстранству или странпј
щкпли у Републици Србији а псми разред у Републици Србији, пбавља заврщни испит и
уписује се у щкплу прекп брпја пдређенпг за упис, у складу са прпписима.
Укпликп вище кандидата из ст. 1. и 2. пвпг шлана желе да упищу исту
щкплу, или исти смер гимназије, пднпснп пбразпвни прпфил у истпј щкпли, кандидати
се равнпмернп расппдељују пп щкплама, смерпвима гимназија и пдељеоима.
Укпликп кандидат из ст. 1. и 2. пвпг шлана кпнкурище за упис у щкплу из
шлана 12. пвпг правилника, пплаже пријемни испит.
Члан 7.
Резултати ппстигнути на такмишеоима ушеника пснпвне щкпле вреднују
се такп щтп се кандидату кпји је у псмпм разреду пснпвне щкпле псвпјип једнп пд прва
три ппјединашна места на такмишеоима из предмета наведених у шлану 7. пвпг
правилника, дпдељују следећи бпдпви:
1) међунарпднп такмишеое кпје је у Календару такмишеоа и смптри
ушеника пснпвних щкпла:
- првп местп – дванаест (12) бпдпва,
- другп местп – десет (10) бпдпва,
- треће местп – псам (8) бпдпва.
2) републишкп такмишеое кпје је у Календару такмишеоа и смптри
ушеника пснпвних щкпла:
- првп местп – щест (6) бпдпва,
- другп местп – шетири (4) бпда,
- треће местп – два (2) бпда.
Када је кандидат псвпјип вище ппјединашних места из става 1. пвпг шлана
на такмишеоима из једнпг или вище предмета, узима се у пбзир најбпљи пстварени
резултат, пднпснп највећи брпј бпдпва.
Прва три места, у смислу пвпг правилника, јесу места кпја пдгпварају
првпм, другпм и трећем најбпљем ппстигнутпм резултату на такмишеоу пбјављенпм
на ранг листи.
Струшнп друщтвп или други прганизатпр дпставља ппстигнуте резултате
са такмишеоа Министарству и пснпвнпј щкпли кпју ушеник ппхађа, најкасније дп 1. јуна
текуће щкплске гпдине.
Ппстигнути резултати дпстављају се у пблику ранг листе на кпјпј су
наведени ушеници кпји пстварују правп на дпбијаое дпдатних бпдпва за упис.
Члан 8.

Републишка такмишеоа шији се резултати вреднују за упис јесу такмишеоа
из предмета кпји су пбухваћени заврщним испитпм и кпја имају најмаое три нивпа
такмишеоа (щкплски, ппщтински, пкружни, републишки), и тп:
1) српски језик:
- Такмишеое из српскпг језика и језишке културе – Друщтвп за српски
језик и коижевнпст Србије;
2) матерои језик:
- Такмишеое у знаоу бугарскпг језика и језишке културе – Удружеое
„Матица Бугара у Србији”;
- Републишкп такмишеое из мађарскпг језика и језишке културе –
Филпзпфски факултет Нпви Сад, Пдсек за хунгарплпгију;
- Такмишеое из румунскпг језика и језишке културе – Филпзпфски
факултет Нпви Сад, Пдсек за румунистику;
- Републишкп такмишеое из русинскпг језика и језишке културе – Друщтвп
за русински језик, коижевнпст и културу;
- Такмишеое у знаоу слпвашкпг језика и језишке културе – Наципнални
савет слпвашке наципналне маоине, Слпвакистишкп впјвпђанскп друщтвп;
- Такмишеое у знаоу хрватскпг језика и језишке културе – Наципнални
савет хрватске наципналне маоине;
- Такмишеое из бпсанскпг језика – Наципнални савет бпсанске
наципналне маоине;
3) математика:
- Такмишеое ушеника пснпвних щкпла из математике – Друщтвп
математишара Србије;
4) истприја:
- Такмишеое у ппзнаваоу ппщте и наципналне истприје – Друщтвп
истпришара Србије „Стпјан Нпвакпвић”, Бепград;
5) гепграфија:
- Такмишеое у ппзнаваоу ппщте и наципналне гепграфије – Српскп
гепграфскп друщтвп;
6) биплпгија:
- Такмишеое из биплпгије – Српскп биплпщкп друщтвп;
7) физика:
- Такмишеое ушеника пснпвних щкпла из физике – Друщтвп физишара
Србије Физишки факултет Бепград;
8) хемија:
- Такмишеое из хемије – Српскп хемијскп друщтвп.
Међунарпдна такмишеоа шији се резултати вреднују за упис јесу
такмишеоа из предмета кпји су пбухваћени заврщним испитпм, и тп:
1) математика:
- Јунипрска балканска математишка плимпијада – Друщтвп математишара
Србије;
2) физика:
- Међунарпдна јунипрска наушна плимпијада – Друщтвп физишара Србије
и Физишки факултет, Бепград.
Члан 9.

Ппсле утврђиваоа укупнпг брпја бпдпва из шл. 3. и 4. пвпг правилника,
бпдпва пстварених на пријемнпм испиту, бпдпва пстварених на такмишеоима, и
бпдпва дпдатих за упис у щкплу ппд ппвпљнијим услпвима ради ппстизаоа пуне
равнпправнпсти, кандидат за упис у щкплу има правп да у матишнпј пснпвнпј щкпли
писменп изрази највище 20 ппредељеоа за даље щкплпваое. Ппредељеое ушеника
садржи: щифру пбразпвнпг прпфила, назив щкпле, местп у кпме се налази щкпла, тип
щкпле, смер, пднпснп пбразпвни прпфил, према листи пбјављенпј у Кпнкурсу за упис у
средоу щкплу.
Члан 10.
На пснпву ппредељеоа кандидата и укупнпг брпја бпдпва пстваренпг пп
свим пснпвама прпписаним пвим правилникпм, врщи се расппређиваое кандидата пп
щкплама према типу щкпле, смерпвима, пднпснп пбразпвним прпфилима.
Спискпви расппређених кандидата дпстављају се матишним пснпвним
щкплама и пдгпварајућим щкплама.
Члан 11.
Када већи брпј кандидата пд брпја предвиђенпг за упис у щкплу пствари
исти брпј бпдпва, преднпст у рангираоу, дп брпја предвиђенпг за упис, има кандидат
кпји је:
1) нпсилац Диплпме „Вук Карачић”,
2) псвпјип већи брпј бпдпва на такмишеоима из шл. 7. и 8. пвпг
правилника,
3) псвпјип већи укупан брпј бпдпва на заврщнпм испиту.
III. УПИС У УМЕТНИЧКУ ШКПЛУ, ПДНПСНП НА ПБРАЗПВНИ ПРПФИЛ У ПБЛАСТИ
УМЕТНПСТИ, ШКПЛУ ИЛИ ПДЕЉЕОЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ППСЕБНИМ СППСПБНПСТИМА,
ШКПЛУ У КПЈПЈ СЕ ДЕП НАСТАВЕ ПСТВАРУЈЕ НА СТРАНПМ ЈЕЗИКУ И ШКПЛУ ЗА
ТАЛЕНТПВАНЕ УЧЕНИКЕ
1. Заједнишке пдредбе
Члан 12.
Кандидат за упис у уметнишку щкплу (музишка щкпла, балетска щкпла и
уметнишка щкпла ликпвне пбласти), пднпснп на пбразпвни прпфил у пбласти
уметнпсти, щкплу или пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима (филплпщка
гимназија и пдељеое, математишка гимназија и пдељеое, гимназија и пдељеое за
сппртисте, пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за физику у гимназији и
пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за гимназију за ушенике са ппсебним
сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику), щкплу у кпјпј се деп наставе пстварује
на странпм језику и щкплу за талентпване ушенике (Шкпла за музишке таленте у
Ћуприји), пплаже пријемни испит за прпверу ппсебних сппспбнпсти и склпнпсти.

Члан 13.
Пријемни испит за упис у щкплу из шлана 12. пвпг правилника пплаже се
пре пплагаоа заврщнпг испита, у пдгпварајућпј средопј щкпли, пднпснп другпј
устанпви кпју пдреди Министарствп.
Члан 14.
На пријемнпм испиту прпверавају се пдгпварајућа знаоа стешена у
претхпднпм пбразпваоу и ппсебне сппспбнпсти кандидата кпје су неппхпдне за
пдређену щкплу, пднпснп пбразпвни прпфил.

Члан 15.
Правп на рангираое ради уписа у щкплу из шлана 12. пвпг правилника
стише кандидат кпји је пплпжип пријемни испит и кпји је испунип услпве из шл. 2, 3. и 4.
пвпг правилника.
Кандидати кпји кпнкурищу самп за упис у музишку щкплу, Шкплу за
музишке таленте у Ћуприји и балетску щкплу не изражавају у матишнпј пснпвнпј щкпли
20 ппредељеоа из шлана 9. пвпг правилника.
2. Упис у щкплу пп прпграму за ушенике са ппсебним сппспбнпстима
Упис у филплпщку гимназију и пдељеое, математишку гимназију и пдељеое, пдељеое
за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за физику у гимназији и пдељеое кпје
пстварује наставни план и прпграм за гимназију за ушенике са ппсебним
сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику
Члан 16.
Кандидат се уписује у филплпщку гимназију и пдељеое, математишку
гимназију и пдељеое, пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за физику у
гимназији и пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за гимназију за ушенике
са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику, према редпследу кпји се
утврђује на пснпву:
1) успеха на пријемнпм испиту,
2) успеха на заврщнпм испиту, кпји се вреднује на нашин утврђен шл. 3. и
4. пвпг правилника,
3) успеха у претхпднпм щкплпваоу, и тп:
– ппщтег успеха пд щестпг дп псмпг разреда пснпвне щкпле, кпји се
вреднује на нашин утврђен шл. 3. и 4. пвпг правилника,
– резултата ппстигнутих на такмишеоима ушеника псмпг разреда пснпвне
щкпле.
Кандидату кпји кпнкурище за упис у билп кпју пд щкпла из шлана 16. пвпг
правилника, резултати кпје је пстварип на такмишеоима из шл. 7. и 8. пвпг правилника,
вреднују се на нашин прпписан у шлану 7. пвпг правилника, псим у слушају вреднпваоа

резултата такмишеоа из предмета кпји су пд ппсебнпг знашаја за пдређени смер
гимназије, пднпснп пбразпвни прпфил, и тп:
1) кандидату кпји кпнкурище за упис у филплпщку гимназију и пдељеое,
такмишеое из српскпг, пднпснп матероег језика и језишке културе или странпг језика
вреднује се на нашин прпписан шланпм 21. пвпг правилника;
2) кандидату кпји кпнкурище за упис у математишку гимназију и
пдељеое, такмишеое из математике вреднује се на нашин прпписан шланпм 25. пвпг
правилника;
3) кандидату кпји кпнкурище за пдељеое за ушенике са ппсебним
сппспбнпстима за физику у гимназији такмишеоа из физике или математике вреднују
се на нашин прпписан шланпм 29. пвпг правилника;
4) кандидату кпји кпнкурище за пдељеое кпје пстварује наставни план и
прпграм за гимназију за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и
инфпрматику такмишеоа из математике, физике или инфпрматике и рашунарства
вреднују се на нашин прпписан шланпм 33. пвпг правилника;
5) кандидату кпји кпнкурище за упис у щкплу у кпјпј се деп наставе
пстварује на странпм језику такмишеое из странпг језика вреднује се на нашин
прпписан шланпм 39. пвпг правилника.
Члан 17.
Када већи брпј кандидата пд брпја предвиђенпг за упис у уметнишку
щкплу ликпвне пбласти, пднпснп на пбразпвни прпфил у пбласти уметнпсти,
филплпщку гимназију и пдељеое, математишку гимназију и пдељеое, гимназију и
пдељеое за сппртисте, пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за физику у
гимназији, пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за гимназију за ушенике са
ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику и щкплу у кпјпј се деп наставе
пстварује на странпм језику, пствари исти брпј бпдпва, преднпст у рангираоу, дп брпја
предвиђенпг за упис, има кандидат кпји је:
1) нпсилац Диплпме „Вук Карачић”,
2) пстварип већи укупан брпј бпдпва на пријемнпм испиту, пднпснп
псвпјип већи брпј бпдпва на пснпву пстварених сппртских резултата за упис у
гимназију и пдељеое за сппртисте,
3) псвпјип већи брпј бпдпва на такмишеоима из шл. 7. и 8. пвпг
правилника,
4) псвпјип већи укупан брпј бпдпва на заврщнпм испиту.
Упис у филплпщку гимназију и пдељеое
Члан 18.
За упис у филплпщку гимназију и пдељеое кандидат пплаже пријемни
испит из два дела, и тп:
1) тест из српскпг, пднпснп матероег језика и коижевнпсти,
2) тест из странпг језика (енглески, француски, немашки и руски језик).
Тестпви из става 1. пвпг шлана пплажу се пп прпграмима пснпвне щкпле.

Члан 19.
Кандидат за упис у филплпщку гимназију и пдељеое мпже да пствари
највище пп 120 бпдпва на свакпм делу пријемнпг испита, пднпснп укупнп 240 бпдпва.
Члан 20.
Кандидат за упис у филплпщку гимназију и пдељеое пплпжип је
пријемни испит акп је пстварип најмаое пп 60 бпдпва на свакпм делу пријемнпг
испита.
Кандидат кпји је пплпжип пријемни испит мпже да искаже ппредељеое
за:
1) језик кпји је пплпжип на пријемнпм испиту;
2) језик кпји је ушип кап други у пснпвнпј щкпли;
3) италијански језик;
4) щпански језик;
5) јапански језик;
6) кинески језик;
7) класишне језике.
Приликпм рангираоа у пдељеоима за енглески језик, кандидати се
рангирају на пснпву укупнп псвпјенпг брпја бпдпва, без пбзира на језик кпји су
пплпжили на пријемнпм испиту.
Приликпм рангираоа у пдељеоима за француски језик, првп се
рангирају кандидати кпји су на пријемнпм испиту пплпжили француски језик, а у
слушају да ппсле рангираоа тих кандидата пдељеое не буде пппуоенп, дп брпја
предвиђенпг за упис рангирају се кандидати кпји су на пријемнпм испиту пплпжили
пстале језике.
Приликпм рангираоа у пдељеоима за немашки језик, првп се рангирају
кандидати кпји су на пријемнпм испиту пплпжили немашки језик, а у слушају да ппсле
рангираоа тих кандидата пдељеое не буде пппуоенп, дп брпја предвиђенпг за упис
рангирају се кандидати кпји су на пријемнпм испиту пплпжили пстале језике.
Приликпм рангираоа у пдељеоима за руски језик, првп се рангирају
кандидати кпји су на пријемнпм испиту пплпжили руски језик, а у слушају да ппсле
рангираоа тих кандидата пдељеое не буде пппуоенп, дп брпја предвиђенпг за упис
рангирају се кандидати кпји су на пријемнпм испиту пплпжили пстале језике.
Кандидат кпји пплпжи пријемни испит у филплпщкпј гимназији не
испуоава услпв за упис у щкплу у кпјпј се деп наставе пдвија на странпм језику.
Члан 21.
Такмишеоа ушеника пснпвне щкпле кпја су пд знашаја за упис у
филплпщку гимназију и пдељеое, у смислу пвпг правилника, јесу такмишеоа из
српскпг језика, пднпснп матероег језика и језишке културе и странпг језика.
Струшна друщтва и други прганизатпри такмишеоа из става 1. пвпг шлана
јесу:
1) српски језик:

- Такмишеое из српскпг језика и језишке културе – Друщтвп за српски
језик и коижевнпст Србије,
2) матерои језик:
- Такмишеое у знаоу бугарскпг језика и језишке културе – Удружеое
„Матица Бугара у Србији”,
- Републишкп такмишеое из мађарскпг језика и језишке културе –
Филпзпфски факултет Нпви Сад, Пдсек за хунгарплпгију,
- Такмишеое из румунскпг језика и језишке културе – Филпзпфски
факултет Нпви Сад, Пдсек за румунистику,
- Републишкп такмишеое из русинскпг језика и језишке културе – Друщтвп
за русински језик, коижевнпст и културу,
- Такмишеое у знаоу слпвашкпг језика и језишке културе – Наципнални
савет слпвашке наципналне маоине, Слпвакистишкп впјвпђанскп друщтвп,
- Такмишеое у знаоу хрватскпг језика и језишке културе – Наципнални
савет хрватске наципналне маоине,
- Такмишеое из бпсанскпг језика – Наципнални савет бпсанске
наципналне маоине,
3) за стране језике (енглески, немашки, руски, француски, италијански и
щпански):
– Друщтвп за стране језике и коижевнпсти.
Кандидату, кпји је псвпјип првп, другп или треће местп на републишкпм
такмишеоу у псмпм разреду пснпвне щкпле из српскпг, пднпснп матероег језика и
језишке културе или странпг језика, дпдељује се пп 60 бпдпва за првп местп, 50 бпдпва
за другп местп и 40 бпдпва за треће местп.
Упис у математишку гимназију и пдељеое
Члан 22.
За упис у математишку гимназију и пдељеое кандидат пплаже пријемни
испит на кпме рещава тест из математике.
Тест из става 1. пвпг шлана пплаже се пп прпграму пснпвне щкпле.
Члан 23.
Кандидат за упис у математишку гимназију и пдељеое мпже да пствари
највище 240 бпдпва на тесту из математике.
Члан 24.
Кандидат за упис у математишку гимназију и пдељеое пплпжип је
пријемни испит акп је пстварип најмаое 120 бпдпва на тесту из математике.
Кандидат кпји пплпжи пријемни испит за упис у математишку гимназију и
пдељеое, мпже да кпнкурище за упис у пдељеое за ушенике са ппсебним
сппспбнпстима за физику у гимназији и пдељеое кпје пстварује наставни план и
прпграм за гимназију за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и
инфпрматику.

Члан 25.
Такмишеое ушеника пснпвне щкпле кпје је пд знашаја за упис у
математишку гимназију и пдељеое, у смислу пвпг правилника, јесте такмишеое из
математике.
Струшнп друщтвп кпје је прганизатпр такмишеоа из става 1. пвпг шлана је:
1) за математику – Друщтвп математишара Србије (Такмишеое ушеника
пснпвних щкпла из математике).
Кандидату кпји је псвпјип првп, другп или треће местп на републишкпм
такмишеоу из математике у псмпм разреду пснпвне щкпле, дпдељује се 120 бпдпва за
првп местп, 100 бпдпва за другп местп и 80 бпдпва за треће местп.
Упис у пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за физику у гимназији
Члан 26.
За упис у пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за физику у
гимназији кандидат пплаже пријемни испит:
1) тест из физике,
2) тест из математике.
Тестпви из става 1. пвпг шлана пплажу се пп прпграмима пснпвне щкпле.
Кандидат бира да ли ће пплагати један или пба теста.
Тест из математике из става 1. ташка 2) пвпг шлана истпветан је тесту из
математике за упис у пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за гимназију за
ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику.
Члан 27.
Кандидат за упис у пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за
физику у гимназији мпже да пствари највище пп 240 бпдпва на свакпм тесту из шлана
26. став 1. пвпг правилника.
Акп је кандидат из става 1. пвпг шлана пплагап пба теста, рашуна се самп
бпљи резултат.
Акп је кандидат из става 1. пвпг шлана пплагап пба теста и на свакпм
псвпјип исти брпј бпдпва, бпдује се резултат пстварен самп на једнпм тесту.
Кандидат кпји пплпжи пријемни испит за упис у математишку гимназију и
пдељеое, мпже да кпнкурище за упис у пдељеое за ушенике са ппсебним
сппспбнпстима за физику у гимназији.
Члан 28.
Кандидат за упис у пдељеое за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за
физику у гимназији пплпжип је пријемни испит акп је пстварип најмаое 120 бпдпва на
тесту из физике, или најмаое 120 бпдпва на тесту из математике, из шлана 26. став 1.
пвпг правилника.

Члан 29.
Такмишеоа ушеника пснпвне щкпле, кпја су пд знашаја за упис у пдељеое
за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за физику у гимназији, у смислу пвпг
правилника, јесу такмишеоа из физике и математике.
Струшна друщтва и други прганизатпри такмишеоа из става 1. пвпг шлана
јесу:
1) за математику – Друщтвп математишара Србије (Такмишеое ушеника
пснпвних щкпла из математике);
2) за физику – Друщтвп физишара Србије и Физишки факултет
Универзитета у Бепграду (Такмишеое ушеника пснпвних щкпла из физике).
Кандидату, кпји је псвпјип првп, другп или треће местп на републишкпм
такмишеоу у псмпм разреду пснпвне щкпле из физике или математике, дпдељује се пп
120 бпдпва за првп местп, 100 бпдпва за другп местп и 80 бпдпва за треће местп.
Упис у пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за гимназију за ушенике са
ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику
Члан 30.
За упис у пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за гимназију
за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику кандидат
пплаже пријемни испит на кпме рещава тест из математике.
Тест из става 1. пвпг шлана пплаже се пп прпграму пснпвне щкпле.

Члан 31.
Кандидат за упис у пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за
гимназију за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику мпже
да пствари највище 240 бпдпва на тесту из математике.
Кандидат кпји пплпжи пријемни испит за упис у математишку гимназију и
пдељеое, мпже да кпнкурище за упис у пдељеое кпје пстварује наставни план и
прпграм за гимназију за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и
инфпрматику.
Члан 32.
Кандидат за упис у пдељеое кпје пстварује наставни план и прпграм за
гимназију за ушенике са ппсебним сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику
пплпжип је пријемни испит акп је пстварип најмаое 120 бпдпва на тесту из
математике из шлана 30. став 1. пвпг правилника.
Члан 33.
Такмишеоа ушеника пснпвне щкпле кпја су пд знашаја за упис у пдељеое
кпје пстварује наставни план и прпграм за гимназију за ушенике са ппсебним

сппспбнпстима за рашунарствп и инфпрматику, у смислу пвпг правилника, јесу
такмишеоа из математике, физике и инфпрматике и рашунарства.
Струшна друщтва и други прганизатпри такмишеоа из става 1. пвпг шлана
јесу:
1) за математику – Друщтвп математишара Србије (Такмишеое ушеника
пснпвних щкпла из математике);
2) за физику – Друщтвп физишара Србије и Физишки факултет
Универзитета у Бепграду (Такмишеое ушеника пснпвних щкпла из физике);
3) за инфпрматику и рашунарствп – Друщтвп математишара Србије
(Такмишеое ушеника пснпвних щкпла из рашунарства).
Кандидату, кпји је псвпјип првп, другп или треће местп на републишкпм
такмишеоу у псмпм разреду пснпвне щкпле из математике, физике или инфпрматике и
рашунарства, дпдељује се пп 120 бпдпва за првп местп, 100 бпдпва за другп местп и 80
бпдпва за треће местп.
Упис у гимназију и пдељеое за сппртисте
Члан 34.
За упис у гимназију и пдељеое за сппртисте кандидат дпставља пптврду
п пствареним сппртским резултатима, кпје је кандидат пстварип у псмпм разреду
пснпвне щкпле, у складу са шланпм 35. пвпг правилника.
Пптврду из става 1. пвпг шлана издаје надлежни наципнални грански
сппртски савез, кпји је регистрпван у министарству надлежнпм за ппслпве сппрта.
Члан 35.
Ппстигнути сппртски резултати вреднују се такп щтп се кандидату за упис
у гимназију и пдељеое за сппртисте дпдељују следећи бпдпви:
1) акп наступа за репрезентацију Републике Србије, пднпснп акп се
налази на списку репрезентативаца (репрезентативни камппви), за пне сппртпве кпји
немају репрезентативна такмишеоа узраста дп 14 гпдина – 10 бпдпва,
2) акп је псвпјип медаљу у сппртскпм такмишеоу на првенству Републике
Србије, ппјединашнп или кап шлан екипе – псам (8) бпдпва за златну медаљу, седам (7)
бпдпва за сребрну медаљу и щест (6) бпдпва за брпнзану медаљу.
3. Упис у щкплу у кпјпј се деп наставе пстварује на странпм језику
Члан 36.
Пријемни испит за упис у щкплу у кпјпј се деп наставе пстварује на
странпм језику састпји се из прпвере знаоа странпг језика.
На пријемнпм испиту из става 1. пвпг шлана прпверавају се знаоа из све
шетири језишке вещтине (слущаое, шитаое, писаое и гпвпр) на нивпу А2 Заједнишкпг
еврппскпг пквира за живе језике.
Пријемни испит за упис у щкплу из става 1. пвпг шлана састпји се из два
дела, и тп:

1) израде писменпг теста из странпг језика и
2) усмене прпвере знаоа странпг језика.
Кандидат на писменпм тесту из странпг језика мпже да пствари највище
15 бпдпва.
Кандидат испуоава услпв за усмену прпверу знаоа странпг језика
укпликп на писменпм тесту из странпг језика пствари најмаое 9 бпдпва.
Пријемни испит пплаже се у пдгпварајућпј средопј щкпли.
Кандидат кпји пплпжи пријемни испит за упис у щкплу у кпјпј се деп
наставе пдвија на странпм језику не испуоава услпв за упис у филплпщку гимназију.
Члан 37.
Кандидат за упис у щкплу у кпјпј се деп наставе пстварује на странпм
језику, и кпји кпнкурище за упис у гимназију, мпже да пствари највище 20 бпдпва на
пријемнпм испиту из странпг језика.
Кандидату за упис у щкплу у кпјпј се деп наставе пстварује на странпм
језику, и кпји кпнкурище за упис у пбразпвни прпфил у струшнпј щкпли, пплпжени
пријемни испит представља услпв за упис датпг прпфила, без дпдаваоа дпдатних
бпдпва приликпм рангираоа.
Члан 38.
Кандидат за упис у щкплу у кпјпј се деп наставе пстварује на странпм
језику пплпжип је пријемни испит акп је пстварип најмаое 14 бпдпва из странпг језика.
Члан 39.
Такмишеое ушеника пснпвне щкпле кпја су пд знашаја за упис у щкплу у
кпјпј се деп наставе пстварује на странпм језику, у смислу пвпг правилника, јесте
такмишеое из странпг језика.
Струшнп друщтвп кпје је прганизатпр такмишеоа из става 1. пвпг шлана је:
1) за стране језике – Друщтвп за стране језике и коижевнпсти (енглески,
немашки, руски, француски, италијански и щпански).
Кандидату, кпји је псвпјип првп, другп или треће местп на републишкпм
такмишеоу у псмпм разреду пснпвне щкпле из странпг језика, дпдељује се пп 6 бпдпва
за првп местп, 4 бпдпва за другп местп и 2 бпдпва за треће местп.
4. Упис у уметнишку щкплу ликпвне пбласти, пднпснп на пбразпвни прпфил у пбласти
ликпвне уметнпсти
Члан 40.
Пријемни испит за упис у уметнишку щкплу ликпвне пбласти, пднпснп на
пбразпвни прпфил у пбласти уметнпсти, пплаже се пред кпмисијпм у кпјпј се дп 70%
шланпва именује из реда наставника щкпле.
Члан 41.

За упис у уметнишку щкплу ликпвне пбласти, пднпснп на пбразпвни
прпфил у пбласти уметнпсти, кандидат пплаже пријемни испит из три дела, и тп:
1) цртаоа,
2) сликаоа,
3) вајаоа.
Члан 42.
Кандидат за упис у уметнишку щкплу ликпвне пбласти, пднпснп на
пбразпвни прпфил у пбласти уметнпсти, мпже да пствари на пријемнпм испиту
највище пп 160 бпдпва на свакпм делу пријемнпг испита, пднпснп укупнп 480 бпдпва.
Критеријуми за пцеоиваое цртаоа јесу: кпмппзиција – 40 бпдпва,
прпппрција и карактер пблика – 40 бпдпва, квалитет линије – 40 бпдпва и ппщти
ликпвни утисак – 40 бпдпва.
Критеријуми за пцеоиваое сликаоа јесу: кпмппзиција – 40 бпдпва,
псећај за бпју – 40 бпдпва, лпкални тпн – 40 бпдпва и ппщти ликпвни утисак – 40
бпдпва.
Критеријуми за пцеоиваое вајаоа јесу: кпмппзиција – 40 бпдпва, псећај
за пблик – 40 бпдпва, структурална вреднпст – 40 бпдпва и тактилнпст – 40 бпдпва.
Члан 43.
Кандидат за упис у уметнишку щкплу ликпвне пбласти, пднпснп на
пбразпвни прпфил у пбласти уметнпсти, пплпжип је пријемни испит акп је пстварип
најмаое 290 бпдпва укупнп на свим делпвима пријемнпг испита.
5. Упис у музишку щкплу
Члан 44.
Кандидат се уписује у музишку щкплу према редпследу кпји се утврђује
на пснпву:
1) успеха на пријемнпм испиту,
2) успеха у претхпднпм щкплпваоу, и тп:
– ппщтег успеха у пснпвнпј музишкпј щкпли,
– ппщтег успеха из ппследоа три заврщена разреда пснпвне щкпле.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, кандидат кпји није заврщип пснпвну
музишку щкплу, уписује се према редпследу кпји се утврђује на пснпву:
1) успеха на пријемнпм испиту,
2) успеха у претхпднпм щкплпваоу, и тп:
– ппщтег успеха из ппследоа три заврщена разреда пснпвне щкпле,
– успеха на испиту за нивп пснпвне музишке щкпле.
Пријемни испити за упис у музишку и балетску щкплу пплажу се пред
кпмисијпм у кпјпј се дп 70% шланпва именује из реда наставника щкпле.
Члан 45.

Ппщти успех у пснпвнпј музишкпј щкпли, у трајаоу пд щест гпдина,
исказује се брпјем бпдпва такп щтп се саберу средое пцене на крају шетвртпг, петпг и
щестпг разреда и ппмнпже с брпјем два (2).
Ппщти успех у пснпвнпј музишкпј щкпли, у трајаоу пд шетири гпдине,
исказује се брпјем бпдпва такп щтп се саберу средое пцене на крају другпг, трећег и
шетвртпг разреда и ппмнпже с брпјем два (2).
Ппщти успех у пснпвнпј музишкпј щкпли, у трајаоу пд две гпдине,
исказује се брпјем бпдпва такп щтп се средоа пцена на крају другпг разреда ппмнпжи
с брпјем щест (6).
Укупан брпј бпдпва из ст. 1. дп 3. пвпг шлана запкружује се, пре
сабираоа, на две децимале.
На пснпву ппщтег успеха у пснпвнпј музишкпј щкпли кандидат мпже да
пствари највище 30 бпдпва.
Члан 46.
Ппщти успех из ппследоа три заврщена разреда пснпвне щкпле исказује
се брпјем бпдпва такп щтп се саберу средое пцене на крају щестпг, седмпг и псмпг
разреда, пднпснп из ппследоа три разреда пснпвне щкпле кпје је кандидат заврщип и
ппмнпже с брпјем два (2).
Укупан брпј бпдпва из става 1. пвпг шлана запкружује се на две
децимале.
На пснпву ппщтег успеха из ппследоа три разреда пснпвне щкпле кпје је
заврщип, кандидат мпже да пствари највище 30 бпдпва.
Кандидат кпји се уппредп щкплује у другпј средопј щкпли кап редпван
ушеник или студира, пстварује 30 бпдпва пп пснпву ппщтег успеха из ппследоа три
заврщена разреда пснпвне щкпле.
Члан 47.
Испит за нивп пснпвне музишке щкпле састпји се из три дела, и тп:
1) сплфеђп,
2) теприја музике,
3) инструмент, пднпснп певаое.

Члан 48.
На испиту за нивп пснпвне музишке щкпле кандидат мпже да пствари
највище 30 бпдпва, и тп:
1) сплфеђп – 10 бпдпва,
2) теприја музике – 10 бпдпва,
3) инструмент, пднпснп певаое – 10 бпдпва.

Члан 49.
Кандидат је пплпжип испит за нивп пснпвне музишке щкпле акп је
псвпјип најмаое пп шетири (4) бпда на свакпм делу испита.
Члан 50.
За упис у музишку щкплу на впкалнп-инструментални пдсек, чез пдсек,
пдсек традиципналне музике и пдсек за рану музику (избпрни пдсек), кандидат
пплаже пријемни испит из два дела, и тп:
1) инструмент, пднпснп певаое,
2) сплфеђп са тепријпм музике.
Члан 51.
Кандидат за упис у музишку щкплу из шлана 50. пвпг правилника мпже да
пствари највище 300 бпдпва на пријемнпм испиту, и тп:
1) 200 бпдпва за инструмент, пднпснп певаое,
2) 100 бпдпва из сплфеђа са тепријпм музике.
Члан 52.
Кандидат за упис у музишку щкплу из шлана 50. пвпг правилника пплпжип
је пријемни испит акп је пстварип најмаое 120 бпдпва из инструмента, пднпснп
певаоа и 60 бпдпва из сплфеђа са тепријпм музике.
Члан 53.
За упис у музишку щкплу на теприју музике, пдсек за црквену музику и
музишку прпдукцију и снимаое звука, кандидат пплаже пријемни испит из три дела, и
тп:
1) писмени испит из сплфеђа,
2) усмени испит из сплфеђа,
3) тест из теприје музике.
Члан 54.
Кандидат за упис у музишку щкплу из шлана 53. пвпг правилника мпже да
пствари највище 300 бпдпва на пријемнпм испиту, и тп:
1) 100 бпдпва из писменпг испита из сплфеђа,
2) 100 бпдпва из усменпг испита из сплфеђа,
3) 100 бпдпва из теста из теприје музике.
Члан 55.
Кандидат за упис у музишку щкплу из шлана 53. пвпг правилника пплпжип
је пријемни испит акп је пстварип најмаое 60 бпдпва на писменпм испиту из сплфеђа,
60 бпдпва на усменпм испиту из сплфеђа и 60 бпдпва на тесту из теприје музике.

Члан 56.
Када већи брпј кандидата пд брпја предвиђенпг за упис у музишку щкплу
пствари исти брпј бпдпва, преднпст у рангираоу, дп брпја предвиђенпг за упис, има
кандидат кпји је пстварип већи брпј бпдпва из главнпг предмета.
Упис у Шкплу за музишке таленте у Ћуприји
Члан 57.
За упис у Шкплу за музишке таленте у Ћуприји кандидат пплаже пријемни
испит из три дела, и тп:
1) психплпщка прпцена сппспбнпсти,
2) инструмент,
3) сплфеђп.
Члан 58.
Кандидат за упис у щкплу из шлана 57. пвпг правилника мпже да пствари
највище 300 бпдпва на пријемнпм испиту, и тп:
1) 100 бпдпва из психплпщке прпцене сппспбнпсти,
2) 100 бпдпва из инструмента,
3) 100 бпдпва из сплфеђа.
6. Упис у балетску щкплу
Члан 59.
Кандидат се уписује у балетску щкплу према редпследу кпји се утврђује
на пснпву:
1) успеха на пријемнпм испиту,
2) успеха у претхпднпм щкплпваоу, и тп:
– ппщтег успеха у пснпвнпј балетскпј щкпли,
– ппщтег успеха из ппследоа три заврщена разреда пснпвне щкпле.
Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, кандидат кпји није заврщип пснпвну
балетску щкплу уписује се према редпследу кпји се утврђује на пснпву:
1) успеха на пријемнпм испиту,
2) успеха у претхпднпм щкплпваоу, и тп:
– ппщтег успеха из ппследоа три заврщена разреда пснпвне щкпле,
– успеха на испиту за нивп пснпвне балетске щкпле.

Члан 60.

Ппщти успех у пснпвнпј балетскпј щкпли исказује се брпјем бпдпва, такп
щтп се саберу средое пцене на крају другпг, трећег и шетвртпг разреда пснпвне
балетске щкпле и ппмнпже брпјем два (2).
Укупан брпј бпдпва из става 1. пвпг шлана запкружује се на две
децимале.
На пснпву ппщтег успеха у пснпвнпј балетскпј щкпли кандидат мпже да
пствари највище 30 бпдпва.
Члан 61.
Ппщти успех из ппследоа три заврщена разреда пснпвне щкпле исказује
се брпјем бпдпва, такп щтп се саберу средое пцене на крају щестпг, седмпг и псмпг
разреда, пднпснп из ппследоа три заврщена разреда пснпвне щкпле и ппмнпже
брпјем два (2).
Укупан брпј бпдпва из става 1. пвпг шлана запкружује се на две
децимале.
На пснпву ппщтег успеха из ппследоа три разреда пснпвне щкпле кпје је
заврщип, кандидат мпже да пствари највище 30 бпдпва.
Члан 62.
Испит за нивп пснпвне балетске щкпле, за пдсек класишан балет и пдсек
савремена игра, састпји се из три дела, и тп:
1) класишни балет – 10 бпдпва,
2) истпријске игре – 10 бпдпва,
3) сплфеђп – 10 бпдпва.
Испит за нивп пснпвне балетске щкпле, за пдсек нарпдна игра, састпји се
из три дела, и тп:
1) нарпдна игра – 10 бпдпва,
2) нарпднп певаое – 10 бпдпва,
3) сплфеђп – 10 бпдпва.
Члан 63.
На испиту за нивп пснпвне балетске щкпле кандидат мпже да пствари
највище 30 бпдпва.
Члан 64.
Кандидат је пплпжип испит за нивп пснпвне балетске щкпле акп је
псвпјип најмаое пп шетири (4) бпда на свакпм делу испита.
Члан 65.
За упис у балетску щкплу, пдсек класишан балет, кандидат пплаже
пријемни испит на кпме се пцеоује:

1) ппказанп знаое из класишнпг балета из градива пснпвне балетске
щкпле и једна класишна балетска варијација,
2) сценишнпст,
3) физишке предисппзиције.
Члан 66.
Кандидат за упис у балетску щкплу из шлана 65. пвпг правилника мпже да
пствари највище 300 бпдпва на пријемнпм испиту, и тп:
1) 150 бпдпва из класишнпг балета – балетске варијације,
2) 75 бпдпва за сценишнпст,
3) 75 бпдпва за физишке предисппзиције.
Члан 67.
Кандидат за упис у балетску щкплу из шлана 65. пвпг правилника
пплпжип је пријемни испит акп је пстварип најмаое 90 бпдпва из класишнпг балета –
балетске варијације, 45 бпдпва за сценишнпст и 45 бпдпва за физишке предисппзиције.
Члан 68.
За упис у балетску щкплу, пдсек савремена игра, кандидат пплаже
пријемни испит на кпме се пцеоује:
1) ппказанп знаое из класишнпг балета из градива пснпвне балетске
щкпле и једна савремена кпрепграфија,
2) сценишнпст,
3) физишке предисппзиције.
Члан 69.
Кандидат за упис у балетску щкплу из шлана 68. пвпг правилника мпже да
пствари највище 300 бпдпва на пријемнпм испиту, и тп:
1) 150 бпдпва из класишнпг балета – савремене кпрепграфије,
2) 75 бпдпва за сценишнпст,
3) 75 бпдпва за физишке предисппзиције.
Члан 70.
Кандидат за упис у балетску щкплу из шлана 68. пвпг правилника
пплпжип је пријемни испит акп је пстварип најмаое 90 бпдпва из класишнпг балета –
савремене кпрепграфије, 45 бпдпва за сценишнпст и 45 бпдпва за физишке
предисппзиције.
Члан 71.
За упис у балетску щкплу, пдсек нарпдна игра, кандидат пплаже
пријемни испит на кпме се пцеоују:
1) играшке сппспбнпсти,
2) сценишнпст и физишке предисппзиције,

3) слух, ритам и мемприја.
Члан 72.
Кандидат за упис у балетску щкплу из шлана 71. пвпг правилника мпже да
пствари највище 300 бпдпва на пријемнпм испиту, и тп:
1) 150 бпдпва за играшке сппспбнпсти,
2) 75 бпдпва за сценишнпст и физишке предисппзиције,
3) 75 бпдпва за слух, ритам и мемприју.
Члан 73.
Кандидат за упис у балетску щкплу из шлана 71. пвпг правилника
пплпжип је пријемни испит акп је пстварип најмаое 90 бпдпва за играшке сппспбнпсти,
45 бпдпва за сценишнпст и физишке предисппзиције и 45 бпдпва за слух, ритам и
мемприју.
Члан 74.
Када већи брпј кандидата пд брпја предвиђенпг за упис у балетску щкплу
пствари исти брпј бпдпва, преднпст у рангираоу, дп брпја предвиђенпг за упис, има
кандидат кпји је:
1) пстварип већи укупан брпј бпдпва на пријемнпм испиту,
2) пстварип већи брпј бпдпва пп пснпву ппщтег успеха у пснпвнпј
балетскпј щкпли, пднпснп ппщтег успеха из ппследоа три заврщена разреда пснпвне
щкпле.
IV. УПИС У ШКПЛУ УЧЕНИКА – ПРИПАДНИКА РПМСКE НАЦИПНАЛНЕ МАОИНЕ ППД
ППВПЉНИЈИМ УСЛПВИМА РАДИ ППСТИЗАОА ПУНЕ РАВНППРАВНПСТИ
Члан 75.
Ушеници – припадници рпмске наципналне маоине уписују се у щкплу
ппд ппвпљнијим услпвима ради ппстизаоа пуне равнпправнпсти у стицаоу
пбразпваоа, на пснпву мерила и ппступка прпписаних пвим правилникпм.
Члан 76.
Пснпвна щкпла ппшев пд седмпг разреда предузима мере кпјима
инфпрмище рпдитеље, пднпснп старатеље ушеника рпмске наципналне маоине п
мерилима и ппступку за упис ушеника у средоу щкплу ппд ппвпљнијим услпвима, у
складу са пвим правилникпм.
Инфпрмисаое рпдитеља, пднпснп старатеља п мерилима и ппступку
уписа ушеника у средоу щкплу ппд ппвпљнијим услпвима у складу са пвим
правилникпм, реализује и Наципнални савет рпмске наципналне маоине.
Члан 77.

Ппд мерама из шлана 76. пвпг правилника, ппдразумевају се активнпсти
пдељенскпг старещине, струшнпг сарадника (психплпга, педагпга, спцијални радник) и
других наставника кпје се пднпсе на:
1) инфпрмисаое ушеника и рпдитеља, пднпснп старатеља п
мпгућнпстима за упис ушеника у щкплу у складу са пвим правилникпм;
2) даваое упутства за прибављаое пптребне дпкументације за пријаву
ушеника за упис у щкплу у складу са пвим правилникпм;
3) пружаое ппмпћи рпдитељима, пднпснп старатељима и ушеницима у
избпру щкпле и занимаоа, према склпнпстима и сппспбнпстима ушеника (праћеое
развпја ушеника и инфпрмисаое п карактеру и услпвима рада ппјединих занимаоа).
Члан 78.
Пријаву за упис у щкплу ппд ппвпљнијим услпвима у складу са пвим
правилникпм, за ушеника из шлана 75. пвпг правилника ппднпси рпдитељ, пднпснп
старатељ ушеника, у складу са прпписима кпјима се регулище защтита ппдатака п
лишнпсти.
Пријава из става 1. пвпг шлана ппднпси се пснпвнпј щкпли.
У пријави из става 1. пвпг шлана рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника се
изјащоава п наципналнпј припаднпсти ушеника и дпставља дпкументацију п
спцијалнпм статусу ушеника и рпдитеља, пднпснп старатеља, у складу са прпписима
кпјима се регулище защтита ппдатака п лишнпсти.
Члан 79.
Пснпвна щкпла, на пснпву пријаве из шлана 78. пвпг правилника,
саставља листу ушеника кпји су се пријавили за упис у щкплу ппд ппвпљнијим услпвима
у складу са пвим правилникпм и дпставља је министарству надлежнпм за ппслпве
пбразпваоа (у даљем тексту: Министарствп).
Члан 80.
Ушеници кпји су пријављени за упис ппд ппвпљнијим услпвима у складу
са пвим правлилникпм, пплажу заврщни испит у складу са ппдзакпнским актпм кпји
уређује заврщни испит.
Брпј бпдпва кпји ушеници из става 1. пвпг шлана пстваре на пснпву успеха
из щкпле и на пснпву заврщнпг испита, увећава се за 30% пд брпја бпдпва кпји им
недпстаје дп 100 бпдпва.
Ушеницима из става 1. пвпг шлана кпји живе у ппрпдици кпја је кприсник
нпвшане спцијалне ппмпћи, брпј бпдпва кпји су пстварили на пснпву успеха из щкпле и
заврщнпг испита увећава се за 35% пд брпја бпдпва кпји им недпстаје дп бпдпва.
Ппсле пплагаоа заврщнпг испита, рпдитељи, пднпснп старатељи ушеника
из става 1. пвпг шлана дпстављају матишнпј пснпвнпј щкпли 20 ппредељеоа из шлана 9.
пвпг правилника.

Ушеници из става 1. пвпг шлана расппдељују се у щкпле на пснпву
ппредељеоа и брпја бпдпва уврђених у складу са ст. 2. и 3. пвпг шлана, заједнп са
псталим ушеницима.
Укпликп у истпј средопј щкпли има вище пдељеоа истпг пбразпвнпг
прпфила, ушеници из става 5. пвпг шлана се равнпмернп расппдељују пп пдељеоима.
Члан 81.
Ппсле уписа, пснпвна щкпла дпставља щкпли ппдатке п ушенику кпји се
уписап на нашин прпписан пвим правилникпм, у складу са прпписима кпјима се
регулище защтита ппдатака п лишнпсти.
V. УПИС У ШКПЛУ ППЛАЗНИКА КПЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПРПГРАМ ПСНПВНПГ ПБРАЗПВАОА
ПДРАСЛИХ ППД ППВПЉНИЈИМ УСЛПВИМА РАДИ ППСТИЗАОА ПУНЕ
РАВНППРАВНПСТИ
Члан 82.
Пплазници кпји су заврщили прпграм пснпвнпг пбразпваоа пдраслих,
кпји се пстварује пп мпделу функципналнпг пснпвнпг пбразпваоа пдраслих (у даљем
тексту: прпграм ФППП) уписују се у щкплу ппд ппвпљнијим услпвима ради ппстизаоа
пуне равнпправнпсти у стицаоу пбразпваоа, на пснпву мерила и ппступка прпписаних
пвим правилникпм.
Ппд пплазникпм из става 1. пвпг шлана ппдразумева се пплазник млађи
пд 17 гпдина кпји је заврщип пснпвнп пбразпваое пп прпграму ФППП (у даљем тексту:
пплазник).
Члан 83.
Пснпвна щкпла ппшев пд трећег цикулса прпграма пснпвнпг пбразпваоа
пдраслих предузима мере кпјима инфпрмище рпдитеље, пднпснп старатеље
пплазника, п мерилима и ппступку за упис у средоу щкплу, у складу са пвим
правилникпм.
Члан 84.
Ппд мерама из шлана 83. пвпг правилника, ппдразумевају се активнпсти
щкплскпг тима за пснпвнп пбразпваое пдраслих кпје се пднпсе на:
1) инфпрмисаое пплазника и рпдитеља, пднпснп старатеља пплазника п
мпгућнпстима за упис у щкплу у складу са пвим правилникпм;
2) даваое упутства за прибављаое пптребне дпкументације за пријаву
пплазника за упис у щкплу у складу са пвим правилникпм;
3) пружаое ппмпћи пплазнику и рпдитељима, пднпснп старатељима
пплазника у избпру щкпле и занимаоа, према склпнпстима и сппспбнпстима
пплазника (инфпрмисаое п услпвима рада кпд ппјединих занимаоа).

Пснпвна щкпла инфпрмисаће пплазника п услпвима за упис у щкплу у
складу са пвим правилникпм, пд другпг пплугпдищта щкплске гпдине у кпјпј заврщава
пснпвнп пбразпваое пп прпграму ФППП.
Члан 85.
Пријаву за упис у щкплу пплазника у складу са пвим правилникпм,
ппднпси рпдитељ, пднпснп старатељ пплазника, у складу са прпписима кпјима се
регулище защтита ппдатака п лишнпсти.
Пријава из става 1. пвпг шлана ппднпси се пснпвнпј щкпли.
Уз пријаву из става 1. пвпг шлана дпставља се и дпкументација п
спцијалнпм статусу пплазника и рпдитеља, пднпснп старатеља пплазника, у складу са
прпписима кпјима се регулище защтита ппдатака п лишнпсти.
Члан 86.
Пснпвна щкпла, на пснпву пријаве из шлана 85. став 1. пвпг правилника,
саставља листу пплазника кпји испуоавају услпве за упис у щкплу у складу са пвим
правилникпм и дпставља је министарству надлежнпм за ппслпве пбразпваоа (у даљем
тексту: Министарствп).
Члан 87.
Пплазник кпји је пријављен за упис ппд ппвпљнијим услпвима у складу
са пвим правлилникпм, пплаже заврщни испит у складу са ппдзакпнским актпм кпји
уређује заврщни испит.
Брпј бпдпва кпји је пплазник пстварип на пснпву ппщтег успеха из щкпле
и заврщнпг испита израшунава се у складу са пвим правилникпм.
Брпј бпдпва кпји пплазник пствари на пснпву ппщтег успеха из щкпле и
на пснпву заврщнпг испита увећава се за 30% пд брпја бпдпва кпји му недпстаје дп 100
бпдпва.
Пплазнику кпји живи у ппрпдици кпја је кприсник нпвшане спцијалне
ппмпћи, брпј бпдпва кпји су пстварили на пснпву ппщтег успеха из щкпле и заврщнпг
испита увећава се за 35% пд брпја бпдпва кпји му недпстаје дп 100 бпдпва.
Ппсле пплагаоа заврщнпг испита, пплазник дпставља матишнпј пснпвнпј
щкпли 20 ппредељеоа из шлана 9. пвпг правилника.
Пплазник се расппређује у средоу щкплу на пснпву ппредељеоа и брпја
бпдпва уврђених у складу са ст. 3. и 4. пвпг шлана, у свпјству редпвнпг ушеника, укпликп
има маое пд 17 гпдина.
Укпликп у истпј средопј щкпли има вище пдељеоа истпг пбразпвнпг
прпфила, пплазници из става 6. пвпг шлана се равнпмернп расппдељују пп
пдељеоима.
Члан 88.

Ппсле уписа пплазника у щкплу, пснпвна щкпла дпставља щкпли ппдатке
п пплазнику кпји се уписап на нашин прпписан пвим правилникпм, у складу са
прпписима кпјима се регулище защтита ппдатака п лишнпсти.
Члан 89.
Пплазник кпји приликпм пствариваоа права на упис у щкплу кпристи
правп на дпдатне бпдпве у складу са шланпм 87. пвпг правилника, нема правп да
пстварује дпдатне бпдпве пп другпм пснпву.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 90.
Кандидат кпји је ппследои разред пснпвне щкпле заврщип у Републици
Српскпј, рангира се на пснпву резултата пстварених на тестoвима из шлана 3. став 1.
пвпг правилника и ппщтег успеха у ппследоа три разреда пснпвнпг пбразпваоа.
Члан 91.
Кандидат кпји је пснпвнп пбразпваое стекап у Републици Србији
закљушнп са щкплскпм 2009/2010. гпдинпм, правп на рангираое за упис у щкплу
пстварује на нашин да се брпј бпдпва кпји имају на пснпву ппщтег успеха пд щестпг дп
псмпг разреда, увећа за 30% пд брпја бпдпва кпји им недпстаје дп 100 бпдпва, и
уписује се у щкплу у свпјству ванреднпг ушеника.
Брпј бпдпва пстварен на пснпву ппщтег успеха утврђује се у складу са
шланпм 3. став 3. пвпг правилника.
Кандидатима старијим пд 17 гпдина, кпји су припадници рпмске
наципналне маоине, и кандидатима кпји су заврщили прпграм ФППП, а кпји су
пплагали заврщни испит, брпј бпдпва кпји су пстварили на пснпву успеха из щкпле и на
пснпву заврщнпг испита, увећава се за 30% пд брпја бпдпва кпји им недпстаје дп 100
бпдпва.
Пви кандидати уписују се у щкплу у свпјству ванреднпг ушеника.
Укпликп пви кандидати живе у ппрпдици кпја је кприсник нпвшане
спцијалне ппмпћи, брпј бпдпва кпји су пстварили на пснпву успеха из щкпле и
заврщнпг испита увећава се за 35% пд брпја бпдпва кпји им недпстаје дп 100 бпдпва.
Укпликп пви кандидати немају дпказ п бпдпвима кпје су псвпјили на
заврщнпм испиту, тај брпј бпдпва замеоује се брпјем кпји се дпбија када се брпј
бпдпва кпји су пви кандидати псвпјили на пснпву ппщтег успеха, ппмнпжи са брпјем
10/7.
Члан 92.
Кандидат кпји је пд щкплске 2010/2011. дп щкплске 2013/2014. гпдине
заврщип псми разред, а није пбавип заврщни испит, заврщни испит пбавља у складу са
Правилникпм п прпграму заврщнпг испита у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу
(„Прпсветни гласник РС”, бр. 1/11 и 1/12 и „Службени гласник РС – Прпсветни гласник”,

брпј 1/14) и пстварује правп на рангираое за упис у щкплу у складу са шл. 3. и 4. пвпг
правилника.
Члан 93.
Данпм ступаоа на снагу пвпг правилника, престају да важе:
1) Правилник п упису ушеника у средоу щкплу („Службени гласник РС”,
бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16 и 54/16),
2) Правилник п мерилима и ппступку за упис ушеника – припадника
рпмске наципналне маоине у средоу щкплу ппд ппвпљнијим услпвима ради
ппстизаоа пуне равнпправнпсти („Службени гласник РС”, брпј 12/16),
3) Правилник п мерилима и ппступку за упис пплазника кпји су заврщили
прпграм пснпвнпг пбразпваоа пдраслих у средоу щкплу ппд ппвпљнијим услпвима
ради ппстизаоа пуне равнпправнпсти („Службени гласник РС”, брпј 42/16).
Члан 94.
Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у
„Службенпм гласнику Републике Србије”.
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