
КАЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2015. Г.  школама 

Датум и време Садржај активности 

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

22. мај до 16 часова Провера општих података и оцена 6 и 7 разреда и слање исправки (незванична) 

23-26. маја 
Пријављивање редовних ученика за пријемни испит у специјализованим СШ 

(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 

28. мај Добијање званичних извештаја са шифрама ученика и провера података (званична) 

3. јуна до 15 часова Слање базе са оценама осмог разреда координатору 

4-9. јунa Пријемни испити у средњим школама (специјализованим) 

4-8. јуна до 15 часова Провера оцена осмог разреда у основним школама (незванична) 

8. јуна до 16 часова Слање налога за исправку на оцене осмог разреда координатору 

до 12. јуна 
Коначни резултати пријемних испита и упис ученика  

(обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 

1-12. јуна 
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у 

средњу школу (обавештење у школским управама) 

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

15. јуна од 10 до 12 часова Завршни испит тест из српског (матерњег) језика 

16. јуна од 10 до 12 часова Завршни испит тест из математике 

17. јуна од 10 до 12 часова Завршни испит комбиновани тест 

17. јуна Дешифровање тестова (након прегледа комбинованог теста) 

14-19. јуна  Супервизија завршног испита 

18. јуна до 12 часова Слање базе координатору са бодовима ученика 

19. јуна до 20 часова Прелиминарни резултати завршног испита 

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

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

23. јуна од 8 до 12 часова 
Издавање потврда о броју освојених бодова на Завршном испиту, у матичним основним 

школама, за ученике који су полагали пријемни у музичким и балетским школама 

23. јуна од 8 до 15 часова Упис ученика у музичке и балетске средње школе. 

25. јуна до 8 часова 
Објављивање коначних резултата завршног испита и броја бодова са којима ученик 

улази у расподелу 

26. јуна од 8 до 15 часова 
Попуњавање и предаја листе жеља у школи и унос у базу података (и слање базе 

координатору) 

27. јуна до 14 часова Слање базе координатору са жељама ученика 

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

29. јуна до 15 часова Слање исправки на листе жеља 

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

02. јула  Објављивање званичне листе жеље ученика и провера на званичном и техничком сајту 

05. јула од 8 часова Коначан распоред ученика по школама, гимназијама и образовним профилима 

6-7. јула од 8 до 15 часова Упис ученика у средње школе - први уписни круг 

6. јула до 8 часова Објављивање преосталних слободних места за упис у другом кругу 

6. јула од 9 до 13 часова Попуњавање, предаја и уношење листе жеље ученика за други уписни круг 

9. јула до 8 часова 
Коначан распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним 

профилима 

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

Понед Уторак Среда Четвр Петак Субота Недеља 

25. мај 26. мај 27. мај 28. мај 29. мај 30. мај 31. мај 
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29 30 1. јул 2. јул 3. јул 4. јул 5. јул 

6. јул 7. јул 8. јул 9. јул 10. јул   
 
 


