
 

 УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  

 

 ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА 

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну 

школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се 

на основу: 
1) успеха на завршном испиту, 
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне 

школе, 

3) резултата постигнутих на такмичењима ученика 

осмог разреда основне школе. 
Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже 

пријемни испит утврђује се на основу: 
1) успеха на завршном испиту, 
2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне 

школе; 
3) успеха на пријемном испиту, 
 

 

Успех назавршном испиту исказује се бројем бодова 

освојених на тесту из српског односно матерњег 

језика, математике и на комбинованом тесту из природно-

научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, 
историја, физика и хемија). 

На основу успеха на завршном испиту кандидат може 

да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на 

тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 

бодова на комбинованом тесту. 
 

 



Општиуспеход шестог до осмог разреда основне 

школе исказује се бројем бодова тако што се општи 

успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, 
заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем 

четири (4). 

На основу општег успеха од шестог до осмог 

разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова. 
Кандидат може да оствари укупно највише 100 

бодова  

- број бодова освојен на завршном испиту исказује се 

на начин да се број бодова освојен на тесту из српског, односно 

матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и 

тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две 

децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи 

са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем 

десет (10) и заокружује на две децимале, тако да на основу 

успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова. 
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СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ 

 

 

 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Opšti tip  30  64.36 

 Prirodno-matematički smer  90  53.07 

 Društveno-jezički smer  90  66.10 

 Obdaren iučenici u matematičkoj gimnaziji  20  206.59 

 Obdareni učenici u filološkoj gimnaziji – engleskijezik  24  206.36 

 Učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo I informatiku  20  237.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poljoprivredno-hemijska škola ''DrĐorđeRadić'' – 
Kraljevo 
 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Tehničar za zaštitu životne sredine  30  51.93 

 Tehničar za hemijsku I farmaceutsku tehnologiju  30  59.86 

 Poljoprivredni tehničar 30 50,36 

 Veterinarski tehničar  30  52.85 

 Prehrambeni tehničar  30  50.25 

 Cvećar -vrtlar  15  42.15 

 Mesar 

pekar 

 

 15 

15 

 43.82 

 

Medicinska škola – Kraljevo 
 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Kozmetički tehničar  30  80,00 

 Zubni tehničar  30  81.45 

 Medicinska sestra – vaspitač  30  80.68 

 Farmaceutski tehničar  30  85.94 

 Medicinska sestra – tehničar  30   85.19 

 
 
 



 
 
 

Ekonomsko-trgovinska škola – Kraljevo 
 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Ekonomski tehničar  30  72,38 

 Finansijski administrator  30   75,44 

 Komercijalista  30  70,01 

 Poslovni administrator  30 71,75 

 Trgovac  30  46,79 

 
 
 

 
Šumarska škola – Kraljevo 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Tehničar za pejzažnu arhitekturu  30   51.17 

 Šumarski tehničar 

 

 60  50.39 

Tehničar za lovstvo i ribarstvo 30 51,29 

 Operater za izradu nameštaja  30  44.04 

 Šumar 

 

 30 41,20 

Stolar 30 40,22 

 
 
 



 
Elektro-saobraćajnaškola ''Nikola Tesla'' – Kraljevo 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Elektrotehničar računara  30  80.78 

 Elektrotehničar energetike  30  71.61 

 Elektrotehničar informacionih tehnologija  30  86.97 

 Elektromonte rmreža I postrojenja – dualno 

 

 15  53.03 

Tehničar drumskog saobraćaja 60 67,52 

Vozač motornih vozila 30 54,14 

 

Električar- dualno 15 56,94 

 
 

Mašinska tehničkaškola ''14.oktobar'' – Kraljevo 
 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina  30  58.67 

 Mašinski tehničar z akompjutersko konstruisanje  30  55.56 

 Automehaničar  15  49.31 

 Instalater  15  45.73 

 Bravar  15  45.77 

 Zavarivač  15  49.04 



 Arhitektonski tehničar  30  50.55 

 Modni krojač  30  34.34 

 
 
 
 

Umetnička škola – Kraljevo 
 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Likovni tehničar  20  452.43 

 Tehničar dizajna enterijera I industrijskih proizvoda  10  430.97 

 Tehničar dizajn agrafike  10  501.04 

KONKURSI OD PRETHODNIH GODINA - Umetničkaškola – Kraljevo 
 
 
 

ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Ugostiteljsko-turističkaškola - Vrnjačka Banja 
 

Profil Brojmesta Minimalan 

brojbodova 

 Turističko-hotelijerskitehničar  30  62.74 

 Kulinarskitehničar  60  65.51 

 Ugostiteljski tehničar  30  52.58 

 Kuvar – dualno  60  53.48 

 Konobar – dualno  30  47.88 
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