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14. УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ОСНОВНОГ ДЕЛА КОНКУРСА 

 

 У наредном делу Конкурса се даје преглед свих средњих школа у 

Републици Србији које ће уписивати ученике у ПРВИ РАЗРЕД за школску 2017/2018. 

годину. Ради лакшег сналажења, школе су разврстане по окрузима и општинама, а поред 

назива наведени су њихове адресе и телефони. Адреса веб сајта и адреса електронске 

поште школе су дати испод назива школе. 

 За сваку школу, у оквиру назначеног подручја рада, наведени су називи 

образовних профила у које ће школе уписивати ученике. Поред назива образовног 

профила арапском цифром је уписан број ученика који школа уписује у тај профил. Број 

места за ванредне ученике, предвиђених за упис у први разред, (за упис кандидата 

старијих од седамнаест година тј. рођених пре 31. августа 2000. године) дати су између 

косих црта иза броја места за редовне ученике. 

 Средње школе које организују наставу на језицима националних мањина 

шифриране су у складу са табелом у наставку, при чему једанаести знак по реду означава 

језик на ком се изводи настава.   

 Образовни профили у стручним школама, смерови гимназије и тип  

гимназије шифрирани су комбинацијом слова и бројева који чине шифру од једанаест 

знакова: 

 

Знак по реду Значење ознаке 

Први и други Округ 

Трећи и четврти Општина 

Пети 
Тип школе (G - гимназија, S - стручна школа, М- мешовита 

школа тј. и гимназија и стручна школа) 

Шести Број школе по редоследу у општини 

Седми 
Дужина трајања образовања (1- једногодишње, 2- двогодишње, 

3 - трогодишње, 4 - четворогодишње) 

Осми Подручје рада 

Девети и десети Број образовног профила, смера или типа гимназије 

Једанаести 

Језик на коме се изводи настава 

(S-српски, М-мађарски, U-русински, L-словачки, Р - румунски, 

А – албански, H - хрватски, B – бугарски, D- босански, C - 

билингвална српско-мађарска настава) 

(Е – енглески, F- француски, N - немачки, I – италијански, R - 

руски)  

  

Образовни профили у музичким и балетским школама и школама  за 

ученике са сметњама у развоју нису шифрирани.  

 

 


