
КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2018. Г.  ученици 

Датум и време Садржај активности 

6. мај Преузимање програма и базе за унос општих података и оцена 6 и 7 разреда 

14-18. мајa до 16 часова Провера општих података и оцена 6 и 7 разреда 

од 11-14. маја 

Пријављивање редовних ученика за пријемни испит у специјализованим СШ 

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 

25. мај до 20 часова Добијање званичних извештаја са шифрама ученика и провера података (званична) 

26. мај 10ч Пријемни испит за школе где се настава остварује на страном језику 

од 1-5. јунa Пријемни испити у средњим школама (специјализованим) 

6-8. јуна Провера оцена осмог разреда у основним школама (незванична) 

од 6. јуна 

Прелиминарни и коначни резултати пријемних испита и упис ученика  

(обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 

14. јуна до 8 часова Добијање званичних извештаја са оценама 8 разреда и провера података (званична) 

18. јуна од 9 до 11 часова Завршни испит тест из српског (матерњег) језика 

19. јуна од 9 до 11 часова Завршни испит тест из математике 

20. јуна од 9 до 11 часова Завршни испит комбиновани тест 

22. јуна до 8 часова Прелиминарни резултати завршног испита 

23. јуна од 8 до 16 часова 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита (општинске 

жалбе) 

25. јуна од 8 до 16 часова Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита (окружне жалбе) 

28. јуна од 8 часова 

Објављивање коначних резултата завршног испита и броја бодова са којима 

ученик улази у расподелу 

29-30. јуна од 8 до 15 ч. 

Попуњавање и предаја листе жеља у школи и унос у базу података (и слање 

базе координатору) 

04. јула од 8 до 12 часова Провера листе жеља од стране ученика у основним школама (незванична) 

05. јула од 12 часова 

Провера листе жеља од стране ученика (званична – на званичном сајту: 

upis.mpn.gov.rs) 

08. јула од 8 часова 

Коначан распоред ученика по школама, гимназијама и образовним 

профилима 

08. јула до 20 часова Објављивање преосталних слободних места за упис у другом кругу 

09-10. јула од 8-15 часова Упис ученика у средње школе - први уписни круг 

09. јула од 9 до 12 часова Попуњавање, предаја и уношење листе жеље ученика за други уписни круг 

11. јула до 20 часова 

Коначан распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним 

профилима 

12. јула од 08 до 15 часова Упис ученика у средње школе - други уписни круг 
 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Недеља 
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