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Предмет: Допис поводом  критеријума за планирања уписа ученика у средње  

                  школе за школску 2014/15. годину 

 

 

Поштована, 

 

Разлог обраћања Форума средњих стручних школа Београда  јесте оправдана 

забринутост наших чланова за резултате уписа ученика у средње школе за школску 

2014/2015. годину.  

 

Након разговора са министром просвете, проф. др Томиславом Јовановићем и 

начелником Одељења за средње образовање, Драганом Маринчићем,  и добијених 

критеријума којима ће се руководити Министарство просвете приликом одобравања 

образовних профила и броја ученика за упис, стекли смо утисак да ће се поновити 

ситуација од прошле године. 

 

 Сматрамо да није неопходно подсећати Вас на скандал са крађом тестова и 

несагледивим последицама до којих је довео: у циљу смиривања страсти дозвољено је 

да се повећава број одељења у гимназијама и да се формирају прекобројна одељења у 

такозваним "популарним" школама док су школе са дефицитарним занимањима 

остајале празне или са веома малим бројем ученика. Уколико се задржи 

прошлогодишњи план уписа сматрамо да ће ове школе бити пред затварањем.  

 

Позната нам је чињеница да школска управа организује састанке са циљем израде 

предлога плана уписа и да се мора усагласити број ученика који завршавају основно 

образовање са планираним бројем места у средњим школама. На основу података 

добијених у Министарству просвете тај број је ове године много повољнији те 

инсистирамо на коректној расподели ученика који уписују одређене образовне 

профиле. Форум средњих стручних школа Београда се одувек залагао за стварање 

услова да свако добије шансу у складу са својим способностима, те зато  сматрамо да 

нема разлога за даље урушавање квалитета образовног система и насилно стварање 

гимназијалаца и лажних вуковаца.  

 

Познато Вам је да се већина школа труди да промовише образовне профиле које 

планирају да упишу. Остале државне институције се не укључују и не препознају свој 

интерес да подрже опстанак дефицитарних занимања. Школе често немају ни људски 

ни материјални потенцијал да одраде озбиљну кампању. Тешко је замислити 



промоцију текстилних и кожарски занимања на нивоу републике (а за шта реално 

имамо потенцијала), ако се у то не укључе званичне институције и медији.  

Инсистирамо на томе да  размислите о кампањи на нивоу републике којом би се 

дефицитарна занимања промовисала и учинила атрактивнијим, бар у моменту 

када је свима стало да се што брже укључе у интеграционе процесе Европске 

заједнице.  
 

Форум средњих стручних школа ће будно пратити остваривање свих корака  плана 

уписа  и бити спреман да реагује на све потенцијалне нерегуларности ако 31. марта 

2014. не буде познат коначан, и надамо се, разуман и правичан,  План уписа 

ученика у средње школе. 

 

С поштовањем, 

                                                                                                            

У Београду,     Председник ФССШБ – Милорад Антић 

14. 02. 2014.                   065/9442003 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


