
На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (СЛ ГЛ РС  

72/09) и чл.11 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања 

(СЛ ГЛ РС 52/11,даље: Закон), чл.1 Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању (СЛ ГЛ РС 74/11) и члана 30. Статута Основне школе''Коста Абрашевић,,Школски 

одбор је на седници одржаној дана 18.10.2011. године, једногласно је донео 

  

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

,,КОСТА АБРАШЕВИЋ,, 

Опште одредбе  

Члан 1 

Овим Правилником утврђују се врсте испита, рокови за полагање испита, испитна комисија, 

организација и начин полагања испита, оцењивање на испиту, записник о полагању испита и 

правна заштита ученика у вези са полагањем испита у Основној школи " Коста Абрашевић" (даље: 

Школа). 

 

Врсте испита и рокови за полагање  

Члан 2 

У Школи се полажу следећи испити:  

- завршни;  

- поправни;  

- разредни;  

- испити ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног - брже напредовање;  

- испит по приговору или жалби;  

- испити ученика осмог разреда и осталих разреда којима је по Закону о основној школи престала   

обавеза похађања школе, а нису завршили разред;  

- испит из страног језика који ученик није изучавао у Школи;  

Члан 3 

Завршни испит полаже ученик након завршеног осмог разреда, почев од школске 2010/2011. 

године, по програму који доноси министар.  

Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта 

или на разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета, као и ученик који на 

разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два предмета.  

Разредни испит полаже ученик који није похађао наставу више од трећине укупног годишњег 

броја часова, а оцењивањем се утврди да није савладао садржаје наставног плана и програма. 

Ученик од петог до осмог разреда полаже разредни испит уколико није оцењен из једног или више 

предмета и из предмета из кога није извођена настава више од трећине часова утврђених 

наставним планом и програмом.  

Пре упућивања на разредни испит се утврђује да ли је ученик савладао програмске садржаје, па 

тек ако се у претходној провери утврди да ученик није савладао програмске садржаје, он се не 

оцењује недовољном оценом, већ се упућује на разредни испит. 

Ученик може да полаже испит из страног језика који се није изучавао у школи, по прописаном 

наставном програму за одређени разред као и ученици који су се школовали у иностранству, те 

нису имали појдине предмете у претходном школовању а решењем  о нострификацији 

сведочанства ради стицања услова за упис у одређени разред полажу испите из појединих 

предмета. 

Испит у поступку бржег напредовања ученика - ученик који се истиче знањем и способностима 

може у току једне школске године да заврши два разреда, полагањем испита и заврши основну 

школу у року краћем од осам, али не краћем од шест година, под условима и по поступку који 

прописује министар.  



Ученици осмог разреда и осталих разреда којима је по Закону о основној школи престала обавеза 

похађања школе, а нису завршили разред, могу да заврше разред полагањем испита из предмета из 

којих имају недовољне оцене, у року од три године од дана престанка редовног похађања наставе.  

Члан 4 

Ученик од четвртог до седмог разреда полаже поправни испит у августовском испитном року, а 

ученик осмог разреда у јунском и августовском испитном року.  

Остали испити могу се полагати у следећим испитним роковима:  

- септембарски;  

- новембарски;  

- јануарски;  

- априлски;  

- јунски;  

- августовски;  

Испитна комисија  

Члан 5 

Испити се полажу пред испитном комисијом од најмање три члана, од којих најмање два морају 

бити стручна за предмет.  

Испитну комисију решењем образује директор Школе за сваки испит и сваки испитни рок.  

Уколико Школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, директор ће 

ангажовати стручно лице из друге школе.  

Члан 6 

Уколико је неки од чланова испитне комисије спречен да присуствује испиту, директор ће 

решењем одредити новог члана комисије најкасније до почетка одржавања испита.  

Ако се замена не обезбеди благовремено, изостанак члана комисије констатује се записнички, а 

директор одређује нови рок за полагање испита.  

Члан испитне комисије на испиту по приговору или жалби на оцену не може бити наставник чија 

је оцена оспорена или на чији предлог је утврђена закључна оцена.  

У саставу комисије која је образована у случају поништавања испита не могу бити чланови 

комисије чији је испит поништен. 

 Организација и начин полагања испита  

Члан 7 

Ученик може да приступи полагању испита, уколико је претходно поднео пријаву за полагање 

испита. Пријава се подноси најаксније три дана пре полагања испита. 

Време полагања испита утврђује се одлуком директора школе а ученици се обавештавају на 

огласној табли школе. 

Испит се обавља у времену од 8 до 15 часова у школи. 

Ученику који је уредно пријавио испит, али из оправданих разлога не приступи полагању и који 

поднесе доказ о немогућности полагања испита, директор Школе, на његов захтев, може одобрити 

полагање испита ван утврђених рокова.  

Члан 8 

Пре полагања испита, ученик се од стране чланова испитне комисије упознаје са правима и 

обавезама за време полагања испита.  

Рад испитних комисија прате и потпомажу педагог и психолог школе, а непосредни надзор над 

њиховим радом обавља директор школе. 

Члан 9 

Уколико се испит састоји из писменог и усменог дела испита, прво се полаже писмени део.  

Писмени део испита траје 45 минута, односно један школски час.  

Приликом полагања писменог дела испита није дозвољено коришћење помоћне литературе.  



Ученик не сме да напусти просторију у којој се обавља писмени испит без одобрења испитне 

комисије, не сме да користи мобилни телефон, електронски уређај или друга средства којима се 

омета спровођење испита.  

У току дана ученик може да ради писмени део испита само из једног предмета.  

Члан 10 

Усмени део испита траје 10 до 20 минута.  

Усмени део испита полаже се извлачењем испитних цедуља.  

Испитна цедуља садржи најмање три испитна питања.  

Испитна комисија припрема испитна питања тако да се испитним питањима обухвати целокупно 

градиво наставног предмета.  

Испитне цедуље морају бити од исте хартије, једнаке величине и боје, оверене печатом школе.  

Члан 11 

Пре него што почне да одговара, ученик може да замени испитну цедуљу.  

Замена испитне цедуље утиче на оцену на испиту и то се констатује у записнику. 

Члан 12 

Ученик се може удаљити са испита уколико користи мобилни телефон, електронски уређај или 

друга средства, недолично се понаша према члановима испитне комисије или ремети ток испита.  

Испитна комисија уноси у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен са испита, уз 

навођење разлога за удаљење.  

Ученик који је удаљен са испита из разлога прописаних ставом 1. овог члана Правилника оцењује 

се негативном оценом.  

Члан 13 

Ученик у једном дану може да полаже највише 2 испита.  

Оцењивање на испиту  

Члан 14 

 После завршеног испитивања  ученика из одређеног наставног предмета, комисија закључује 

оцену изјашњавањем свих чланова комисије.  

Чланови испитне комисије утврђују оцену већином гласова.  

 

Оцена на испиту који је ученик полагао писмено и усмено јединствена је и утврђује се 

изјашњавањем чланова комисије.  

Члан комисије који је при закључењу коначне оцене имао другачије мишљење има право да своје 

мишљење издвоји. Издвојено мишљење уноси се у записник о полагању испита.  

Оцене се ученицима саопштавају јавно, са краћим образложењем. 

Члан 15 

Ако ученик у току испита одустане од полагања испита, сматра се да испит није положио и то се 

констатује у записнику.  

Записник о полагању испита  

Члан 16 

Записник о полагању испита Школа води за сваког ученика појединачно.  

Записник се води на обрасцу и на начин прописан Правилником о садржају и начину вођења 

евиденције и издавању јавних исправа у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 55/2006, 51/2007 и 

67/2008).  

У записник се уносе лични подаци о ученику,питања на усменом делу испита, наслови задатака на 

писменом делу испита и оцене које је добио као и закључну оцену. 

Записнику се прилажу писмени радови потписани од стране чланова комисије и листови са 

решаваним контролним задацима. 

 

 

 



Правна заштита ученика  

Члан 17 

Ученик, његов родитељ или старатељ има право да поднесе приговор на оцену из предмета и 

владања директору школе у року од три дана од саопштења оцене, жалбу у року од три дана од 

дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, а жалбу на испит прописан посебним 

законом у року од 24 сата од саопштења оцене.  

Директор школе је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема.  

Ако утврди да је испит обављен противно Закону или Закону о основној школи и прописима 

донетим на основу њих, поништиће испит и упутити ученика на поновно полагање испита.  

Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.  

Када је поништен испит директор образује нову комисију (најмање три члана, од којих су два 

стручна за предмет) у чијем саставу не могу бити чланови комисије чији је испит поништен.  

Оцена комисије је коначна.  

Уколико директор не донесе одлуку по жалби на испит, односно уколико ученик није задовољан 

одлуком директора по жалби на испит, ученик, његов родитељ или старатељ може да поднесе 

захтев за заштиту права ученика Министарству просвете, у року од осам дана од дана сазнања за 

повреду својих права.  

Ако оцени да је захтев основан, Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева да 

упозори Школу и одреди јој примерен рок за отклањање повреде закона. Ако Школа не поступи по 

овом упозорењу, Министарство ће одлучити о захтеву.  

Члан 18 

Директор школе у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељењским старешином, 

одлучује о приговору у року од три дана. 

Ако оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на 

основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и 

поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. 

Члан 19 

Ако директор школе одлучује о приговору на оцену у току школске године и о жалби на 

закључену оцену мора да утврди да ли је : 

у једном дану знање ученика усмено проверавано и оцењено из највише два предмета, 

оцена добијена усменом провером знања саопштена ученику и уписана у дневник рада на истом 

часу, 

писмена провера знања обављена након обрађених и увежбаних наставних целина, 

наставник обавестио ученика о наставним садржајима који ће се писмено проверавати, најмање 

пет дана пре провере знања, 

у једном дану спроведено писмено оцењивање ученика одељења само из једног наставног 

предмета, у наставној недељи организоване писмене провере знања највише два пута , 

оцена из писмене провере знања уписана у дневник рада у року од осма дана од дана провере, 

поништена писмена провера знања ако након писмене провере знања више од половине ученика 

једног одељења добије негативну оцену, 

након поништене писмене провере знања, поново утврђени наставни садржаји и  спроведена нова 

провера, ученик оцењен најмање четири пута у полугодишту, школа у току године за ученике који 

заостају у савлађивању наставног плана и програма организовала допунску наставу, закључну 

бројчану оцену предложио предметни наставник на основу оцена добијених усменом и писменом 

провером знања , из вежби, тестова и др, и да ли је исту утврдило одељењско веће, 

код утврђивања закључне оцене разматрано да може да буде и већа од аритметичке средине свих 

уписаних оцена ако је ученик показао напредовање вишим степеном савладаности прописаних 

циљева и задатака одоговарајућег предмета.   

 

 



Члан 20 

Ученици упућени на поправни испит имају право на помоћ, поред законом прописане у облику 

припремне наставе која се организује у јуну за ученике осмог разреда а у августу за ученике 

осталих разреда.  

Припремна настава се остварује у следећем: 

у обавези наставника да ученику укаже на узроке његовог неуспеха и потребу да буде упућен на 

полагање поправног испита, у обележавању тема и целина у уџбенику који се морају савладати да 

би се добила прелазна оцена,препоруке које радне свеске треба користити, као и збирке задатака са 

решењима, свеске у којима су писмени  школски састави, односно задаци из математике и страног 

језика и сл.у обавези наставника да за 10 часова припремне наставе коју мора да организује 

припреми низове задатака и питања за вежбање и проверавања и омогућавање ученику да савлада 

неопходни минимум градива који ће му дати услове за нормално праћење наставе у наредном 

разреду. 

 

Завршне одредбе  

Члан 21 

Овај Правилник ступа на снагу даном стављања на огласну  таблу Школе, а заведен је под дел. 

бројем 535/2 од 18.10.2011. године.  

 

Правилник о испитима је објављен на огласној табли Школе  19.10.2011.године.  

 

Правилник је ступио на снагу дана 19.10.2011.године. 

 

 

 

       Председник Школског одбора 

       __________________________ 
       Драган Владисављевић 


