
Упис ученика у образовне профиле по дуалном моделу 

 

Поштовани ученици и родитељи/други законски заступници, 

 

За упис у школску 2020/2021. годину Конкурсом за упис ученика у средњу школу предвиђен 
одређен број места за упис у образовне профиле по дуалном моделу. За упис ових образовних профила 
утврђен је додатни поступак за пријаву о намери ученика који желе да упишу ова одељења. 

 Ученици који имају намеру да упишу неки образовни профил по дуалном моделу треба да се за то 
пријаве. Пријаву о намери уписа ученика у образовне профиле по дуалном моделу подноси 
родитељ/други законски заступник ученика у матичној основној школи.  

Попуњавањем ове пријаве само се исказује намера да ученик упише образовни профил по 
дуалном моделу (није реч о попуњавању листе жеља). Ученици који се пријаве за упис у образовне 
профиле по дуалном моделу и даље обављају све радње као и остали ученици (полажу завршни испит и 
попуњавају листу жеља). 

 Ученици који су поднели ову пријаву о намери, приликом попуњавања листе жеља као прве жеље 
треба да наведу образовне профиле по дуалном моделу. На овај начин, ти ученици ће имати одређену 
предност. 

Наиме, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, прво се 
рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном 
моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног 
за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по 
дуалном моделу, а исказали су те образовне профиле у својој листи жеља. 

Попуњавањем ове пријаве, која исказује намеру ученика да упише образовни профил по дуалном 
моделу, ученик не губи могућност и право да конкурише за остале образовне профиле, који нису по 
дуалном моделу. 

Пријаве у основним школама обављају се само 04. и 05. јуна 2020. 
године. у периоду од 13 – 15 сати. 

Обавезно је да у школу дође родитељ/други законски заступник. 

У случају да је родитељ/други законски заступник спречен да у наведеном периоду (13 – 15 
сати) дође у школу, потребно је да о томе обавести одељењског старешину најкасније до 03. јуна. 

 

 Подношењем ове пријаве о намери, родитељ/други законски заступникових кандидата, потписују 
сагласност да ученик жели првенственода упише образовни профил по дуалном моделу. Подношење 
ове пријаве о намери не ограничава ученика да искаже жеље за упис образовних профила који нису по 
дуалном моделу. 

 Родитељ/други законски заступник ученикакоји исказују намеру за упис у образовне профиле по 
дуалном моделу попуњавају пријаву у три примерка, од којих један остаје ученику, други остаје у школи, 
а трећи школа доставља Окружној уписној комисији. 

Молимо Вас да поштујете дати рок, како би школа на време обавила даље радње. 

 



Списак образовних профила по дуалном моделу у нашем окружењу 

 

Стара Пазова – Техничка школа – механичар моторних возила(3 године) 

Инђија – Средња школа „Др Ђорђе Натошевић“ – модни кројач (3 године) 

Рума – Средња техничка школа „Миленко Брзак Уча“ – бравар-заваривач (3 године) 

Сремска Митровица – Прехрамбено-шумарска и техничка школа – месар (3 године) 

Сремска Митровица – Средња техничка школа „Никола Тесла“: 

- бравар-заваривач (3 године) 
- механичар моторних возила (3 године) 
- оператер машинске обраде (3 године) 

Пећинци – Техничка школа „Миленко Веркић Неша“ – индустријски механичар (3 године) 

Београд (Врачар) – Техничка школа ГСП – механичар моторних возила (3 године) 

Београд (Звездара) – Грађевинска школа: 

- оператер основних грађевинских радова (3 године) 
- руководилац грађевинском механизацијом (3 године) 

Београд (Нови Београд) – Техничка школа „Змај“: 

- бравар-заваривач (3 године) 
- оператер машинске обраде (3 године) 

Београд (Палилула) – Пољопривредна школа са домом ученика ПКБ – месар (3 године) 

Београд (Палилула) – Средња техничка ПТТ школа – монтер телекомуникационих мрежа (3 године) 

Београд (Савски венац) – Угоститељско-туристичка школа – кувар (3 године) 

Београд (Стари град) –Електротехничка школа „Никола Тесла“ – електротехничар информационих технологија (4 
године) 

Београд (Стари град) – Електротехничка школа „Стари град“: 

- електричар (3 године) 
- електромонтер мрежа и постројења (3 године) 

Београд (Стари град) – Трговачка школа – трговац (3 године) 

Београд (Стари град) – Ваздухопловна академија – СВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ (4 године) 

Земун – „Политехника“- школа за нове технологије – техничар мехатронике (4 године) 

Земун – Саобраћајно-техничка школа – техничар за логистику и шпедицију (4 године) 

Нови Сад – Електротехничка школа „Михајло Пупин“: 

- електричар (3 године) 
- електромонтер мрежа и постројења (3 године) 

Нови Сад – Средња машинска школа: 

- бравар-заваривач (3 године) 
- индустријски механичар (3 године) 
- оператер машинске обраде (3 године) 

Нови Сад – Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“: 

- оператер основних грађевинских радова (3 године) 
- руководилац грађевинском механизацијом (3 године) 


