


пријављивање, односно полагање испита.
Члан 5.

Ученик који уредно пријави испит са неопходним прилозима може да при
ступи полагању испита.
Ученик није положио испит и у записнику о полагању испита уписује му се 
оцена недовољан (1) ако:
-није савладао градиво из предмета у складу за законом и Правилником о 
оцењивању у средњој школи и
-ако одустане од полагања испита.

Сматра се да је ученик одустао од полагања испита ако неоправдано не 
приступи полагању испита у заказано време.

Ако ученик достави оправдање о спречености да изађе на испит, пре 
дана одређеног за полагање испита и затражи одлагање испита, директор 
цени оправданост разлога и доноси одлуку о одлагању испита.

Члан 6.
Испити се полажу усмено, писмено, писмено и усмено, и радом на 

рачунару са усменом одбраном.
Испити се полажу пред испитном комисијом коју одређује директор 

школе. 
Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине три члана: 

председник, испитивач и стални члан, од којих су најмање два члана стручни 
за предмет који се полаже.

Испитна комисија ради у пуном саставу, а оцену утврђује већином 
гласова својих чланова одмах након обављеног испита и саопштава је ученику.
Успех ученика на испиту оцењује се бројчаном или описном оценом у складу са 
законом и општим актом.

Члан 7.
Испитна питања садрже градиво наставног програма одређеног 

предмета.
Испитна питања су исписана на испитном листићу који кандидат извлачи 

из већег броја листића. На једном листићу налазе се по три питања, а број
испитних листића мора бити за 5 више, од броја ученика.

Испитни листићи морају бити оверени печатом школе.
Ученик на испиту може, пре него што почне да одговара на испитна 

питања, да иста промени.
Промена испитног листића се констатује у записнику и узима у обзир 

приликом оцењивања кандидата на испиту.
Члан 8.

Ученик може полагати само један испит дневно.
Ученик који полаже разредни, допунски испит, или испит за ванредне ученике, 
може на свој захтев, полагати више од једног испита дневно.

Члан 9.
На усменом испиту ученик има право да се припрема за одговоре 15 

минута.



Члан 10.
Ученик који омета ток испита, понаша се недолично или се служи

недозвољеним средствима у току испита, може бити удаљен са испита и 
оцењен недовољном оценом.

Члан 11.
О току испита води се одговарајући записник предвиђен Правилником о 
евиденцији у средњој школи.

II
РАЗРЕДНИ ИСПИТ

Члан 12.
Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није 

присуствовао настави више од једне трећине предвиђеног броја часова, а 
оцењивањем се утврди да није савладао наставни план и програм.

Ученици полажу разредни испит из предмета из кога није организована 
настава најмање за једну трећину укупног годишњег броја часова наставе.

Разредни испит полаже ученик у јунском и августовском испитном року.
Члан 13.

Ученик пријављује полагање разредног испита у јунском испитном року у 
року од 24 часа, од дана коначног утврђивања на седници одељењског већа да 
је ученик неоцењен на крају другог полугодишта и да испуњава услове за 
полагање разредног испита.

У случају када школа није организовала наставу из одређеног предмета, 
ученик може да пријави и полаже разредни испит раније него што је то 
прописано у ставу 1. овог члана.

Разредни испит се полаже пре полагања поправних испита према 
распореду који писменом одлуком одреди директор школе.

Члан 14.
Ученик може пријавити разредне испите из свих предмета у једном од 

рокова из члана 12. став 3. овог Правилника, или пријавити један број 
разредних испита у јунском, а један број разредних испита у августовском 
испитном року.

Члан 15.
Ако ученик добије једну или две недовољне оцене на разредном испиту 

упућује се на поправни испит, под условом да са тим недовољним оценама 
нема више од две недовољне оцене.
Ученик који на разредном испиту добије више од две недовољне оцене није 
завршио разред.
Разредни испити се организују пре полагања поправних испита.

III
ПОПРАВНИ ИСПИТ

Члан 16.
Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на 

разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета.



Члан 17.
Поправни испит полаже ученик у августовском, а ученик завршног 

разреда у јунском и августовском испитном року.

Члан 18.
Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да 

заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству 
ванредног ученика поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу 
плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред 
ванредан ученик има право да се у истој школској години упише у наредни 
разред, у истом својству.

V I

МАТУРСКИ ИСПИТ
Члан 23.

Матурски испит полаже ученикзавршног разреда, који је позитивно 
оцењен из свих наставних предмета предвиђених Наставним планом и 
програмом. 

Члан 24.
Матурски испит редован ученик полаже у јунском и августовском 

испитном року, а ванредан ученик у свим испитним роковима утврђеним овим
Правилником.

Ученик који у јунском испитном року полаже поправни испит, матурски 
испит полаже у августовском року.

Ученик завршног разреда који не положи матурски испит завршава 
започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем 
испита уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.

Члан 25.
Ученик се опредељује за предмет из којег ће радити матурски рад.

Писану изјаву о опредељивању за предмет из кога ће да ради матурски рад, 
ученик предаје одељењском старешини.

Ванредан ученик опредељује се под истим условима као и редован 
ученик, а најкасније 15 дана пре дана утврђеног полагања.

Пријављивање ученика за полагање матурског испита у јунском 
испитном року врши се у року који је одређен у писменом обавештењу 
директора. 

Ученик који је положио поправни испит у јунском испитном року, 
пријављује полагање матурског испита у августовском испитном року од 16. до 
19. августа.

Ученик који је положио поправни испит у августовском испитном року, 
пријављује полагање матурског испита у августовском испитном року у року од 
24 сата од утврђивања коначног успеха. 

Уз пријаву ученик прилаже записник о полагању матурског испита.
Члан 26.



Одељењски старешина доставља секретару списак ученика који су 
завршили четврти разред.

Члан 27.
Матурски испит организују и спроводе испитни одбор и испитна комисија.

Испитни одбор чине председник испитног одбора, сви чланови испитних 
комисија и секретар одбора.

Председник испитног одбора је директор школе.
Записник о раду испитног одбора води секретар испитног одбора кога именује 
директор на почетку школске године. 

Члан 28.
Испитни одбор обавља следеће послове:

1.утврђује број пријављених ученика,
2.утврђује план и распоред полагање испита,
3.утврђује теме за писмени задатак из српског језика и књижевности,
4.утврђује теме за матурски рад,
5.утврђује наставнике који ће да дежурају за време испитаиз српског језика 
и књижевности,

IX
ПРИГОВОР И ЖАЛБА НА ОЦЕНУ И ИСПИТИ ИСПИТ ПО 

ПРИГОВОРУ И ЖАЛБИ
Члан 48.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ, има право да поднесе 
приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на 
закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу 
на испит .

Приговор се подноси директору у року од три дана од саопштења оцене, 
жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно 
сведочанства, а жалба на испит у року од 24 сата од саопштења оцене.

Директор Школе, у сарадњи са педагогом 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.

Директор је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног 
пријема. Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и 
прописима донетим на основу њега или је жалба из других разлога 
основана, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање 
испита.

Ако утврди да је испит обављен противно Закону о основама системао
бразовања и васпитања или посебном закону и прописима донетим на основу 
њих поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита.

Испит се организује у року од три дана,од дана подношења жалбе.
За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог 






