
 
Анализа уписа у средње школе 2019 

 
Укупно 169 ученика похађало је осми разред у школи „Ђорђе Крстић“ школске 2018/19. 

167 њих је завршило осми разред (двоје ученика није завршило). Исти број (167) ученика је 

полагао завршни испит за крај основног образовања у јуну месецу 2019. Ученици школе “Ђорђе 

Крстић“ уписани су у средње школе на основу постигнутог школског успеха, као и на основу 

постигнутог успеха на испитима из матерњег језика, математике и комбинованог теста. 

Попуњене листе жеља за упис у средње школе предало је укупно 156 ученика (11 ученика 

није предало листе жеља: деветоро  ученика уписано је у приватне средње школе и  двоје 

ученика  уписано је у средње музичке школе). 

 У првом уписном року за упис у средње школе уписан је  148 ученик, 8 ученика је остало 

нераспоређено након првог уписног рока. Даље, од 8 нераспоређених ученика након првог 

уписног рока 6 ученика уписано је у другом уписном року; један ученик (седми нераспоређени) 

школовање наставља у приватној средњој школи, а осми ученик је уписан преко лекарске 

комисије. Укупно уписаних у средње школе 154 ученика (преко листа жеља).  

9 ученика је, након положених (посебних) пријемних испита, уписано у школе за таленте 

(односно одељења које похађају ученици надарени за природне науке, информатику и уметност). 

Двоје ученика примљено је у Математичку гимназију (обдарени ученици у математичкој 

гимназији),  двоје ученика уписало је одељења које похађају ученици са посебним способностима 

за рачунарство и информатику (Шеста гимназија и гимназија „Патријарх Павле“), један ученик 

примљен је у Земунску гимназију (одељење за ученике са посебним способностима за физику); 

док су четири  ученице примљене у уметничке школе: три ученице примљене су у "Техноарт 

Београд" - школа за машинство и уметничке занате и једна ученица примљена је у Школу за 

дизајн.   

По средњим школама то изгледа овако: у све гимназије уписано је укупно 58 ученика 

(37,70%), у све (електро)техничке и машинске  школе примљено је укупно 27 ученикa (17,55%); 

економске школе уписало је 11 ученика (7,18%), медицинске (фармацеутске) уписало је укупно 

6 ученика (3,90%). Трговачку школу уписало је 7 ученика (4,56%). Хемијско-прехрамбену школу 

уписало је 6 ученика (3,90%), Угоститељску 5 (3,25 %), Школу за дизајн текстила и Графичку по 

4 ученика (по 2,60 %), док је у  остале четворогодишње школе (Ваздухопловна академија, Школа 

за негу лепоте, Архитектонска  школа, Саобраћајна, Школа за дизајн...) примљено укупно 12 

ученика (7,80 %). На трогодишње смерове у средњим школама примљено је укупно 14 ученика 

(што чини 8,96 % од укупног броја ученика примљених преко листе жеља). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Табеларни приказ уписа у средње школе - 2019 
 

 

 
 

Графикон уписа у средње школе - школска 2019 
 

Врста школе Број % 

Гимназије 58 37,70 

Електро(техничке)/машинске  школе 27 17,55 

Економске школе  11 7,18 

Трговачка школа 7 4,56 

Медицинске /фармацеутске школе 6 3,90 

Хемијско-прехрамбена  6 3,90 

Угоститељска 5 3,25 

Школа за дизајн текстила 4 2,60 

Графичка школа 4 2,60 

Остале школе  12 7,80 

Трогодишњи смерови (школе) 14 8,96 

Укупно 154 100 % 



  

 У табели испод дат је приказ 5 „најпопуларнијих“ средњих школа (5 средњих школа у 

које је, појединачно, примљен највећи број ученика 2019. године). 

 

 

 

 

 

 

 

 5 „најпопуларнијих“ средњих школа 2019. године 
 

 Укупно 113 ученика (од 156 предатих листа жеља) што чини тачно  72,43% уписало је 

жељену средњу школу која се налазила на једном од прва три места на листи жеља за упис  

(58,97% односно 92 ученика уписало је жељену школу која се налазила на првом месту на листи 

жеља за упис; 7,69% ученика односно 12 ученика уписало је жељену школу која се налазила на 

другом месту на листи жеља за упис  и 9 ученика – 5,70% уписало је школу која се налазила на 

трећем месту на листи жеља за упис). Даље, 28 ученика (17,95 %) уписало је жељену школу 

(смер) која се налазила између трећег и десетог места на листи жеља за упис у средњу школу, 

док се седморо ученика (4,49 %) уписало у школу (смер) која се на њиховој листи жеља налазила 

између десетог и двадесетог места. 8 ученика (5,13 %), као што је већ речено, није распоређено 

у првом кругу. Испод је табеларни преглед. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Припремио: Александар Максимовић, психолог 

 

Школа Број уписаних ученика % 

Тринаеста  гимназија 26 16,67 

Гимназија "Патријарх Павле" 20 12,82 

Електротехничка школа "Никола Тесла" 8 5,13 

Трговачка школа 8 5,13 

Угоститељска 7 4,48 

Укупно 69 44,23 

Број жеље на листи жеља Број ученика % 

1 92 58,97 

2 12 7,69 

3 9 5,70 

3 - 10 28 17,95 

10 - 20 7 4,49 

Нераспоређени (након првог круга) 8 5,13 

УКУПНО 156 100 % 


