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На основу чл. 119. став 1. тачка 1) и 82. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 и 27/18 – у даљем тексту: Закон)  и чланова 70-74. 

Закона о основном образовању и васпитању  ( „Сл.гласник  РС “ бр.  55/13 и 101/17 ), члана 50. и 

167. Статута Основне школе „Живојин Перић“ у Стублинама, Школски одбор, на  седници 

одржаној дана  25. 10. 2018. године, донео је 

  

 ПРАВИЛНИК  

О ИСПИТИМА УЧЕНИКА  

ОШ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ“ СТУБЛИНЕ 

 

1- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником (у даљем тексту: Правилник) у ОШ „Живојин Перић “ у Стублинама 

(у даљем тексту: Школа) утврђују се: врста испита који се могу полагати у школи, рокови за 

полагање испита, организација и начин полагања, рад испитних комисија, оцењивање на испиту, 

вођење евиденције на испитима и правна заштита ученика у вези  са полагањем испита, права и 

обавезе ученика на полагању испита. 

 

2- ИСПИТИ  И ИСПИТНИ РОКОВИ  

 

       Члан 2. 

 

 У складу са Законом, Статутом и овим Правилником, у Школи се могу полагати следећи 

испити: 

 - поправни испит; 

 - разредни испит; 

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

 - завршни испит; 

 - испити у поступку  бржег напредовања ученика; 

 - испити по приговору или жалби; 

 - испити за ученике осмог разреда који имају више од две недовољне закључене  

              бројчане оцене или не положе поправни испит и 

            - други испити.  

         Члан 3. 

Ученици се на испитима оцењују, у складу са Законом, Правилником о оцењивању 

ученика у основном образовању и васпитању и Статутом. 

 

Члан 4. 

Испити се полажу, осим испита чији су рокови за полагање утврђени Законом, у следећим 

испитним роковима: 

- новембарски  20. до 30.11. 

- јануарском   20. до 31.01. 

- априлском   20. до 30.04. 

- јунском  20. до 30.06.  

- јунском  за ученике VIII разреда у време и према распореду који се утврди по  

                                    завршетку  наставе у другом полугодишту 

- августовском  20. до 31.08.  

       Члан 5. 

 

 Ученици имају право да користе пет испитних рокова у зависности од врсте испита који 

полажу: 

а) поправни испит организије се за ученике од IV до VII разреда који на крају другог  

    полугодишта имају до две недовољне  закључене бројчане оцене  из обавезних предмета у 



 

    августовском испитном року, а за  ученике VIII разреда у јунском испитном року, у време и 

    према распореду који се утврди по  завршетку наставе у другом полугодишту и у августовском 

    испитном року, 

б) разредни испит организује се у новембарском, јануарском, априлском,  јунском и августовском 

    испитном року, 

в) разредни испит организује се у јунском испитном року за ученике VIII разреда у време и према 

    распореду који се утврди по завршетку наставе у другом полугодишту и у  августовском року, 

г) испити за ученике  осмог разреда који имају више од две недовољне закључне бројчане оцене  

   или не положи поправни испит, не понавља разред, већ завршава започето образовање и  

   васпитање у истој школи полагањем испита из предмета из којег има недовољну оцену 
   организује се у  новембарском, јануарском, априлском, јунском и августовском , 

д)  испити из страног језика који ученик није изучавао у школи организује се у новембарском,  

     јануарском, априлском,  јунском и августовском испитном року.  

 

Члан 6. 

Ако је у интересу ученика и ако је то могуће директор може одобрити полагање и ван ових 

испитних рокова. 

Испити се могу одржавати и у дане у које Школа иначе не ради. 

 

Члан 7. 

 Поправни испит полажу ученици од IV до VIII разреда који на крају другог полугодишта 

имају до две недовољне  закључене бројчане оцене  из обавезних предмета. 

 Ученик који на  на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два наставна 

предмета, или не приступи  полагању разредног испита из једног или два наставна предмета, 

полаже поправни  испит. 

Поправни испит 

 

Члан 8. 

Поправни испит полаже ученик од  IV, V, VI до VII разреда у августовском испитном 

року, а ученик VIII разреда у јунском и августовском испитном року.  

 

Члан 9. 

Ученик од четвртог до седмог разреда завршава разред ако положи поправни испит из 

сваког предмета. 

Члан 10. 

 Ученик од четвртог до седмог разреда који на крају другог полугодишта има више од две 

недовољне закључне бројчане оцене и ученик који не положи поправни испит или не приступи 

полагању поправног испита понавља разред.  

 

Члан 11. 

Ученик осмог разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не 

положи поправни испит не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у 

истој школи полагањем испита из предмета из којег има недовољну оцену, у складу са Законом.  

Испити за ове ученике организује се у  новембарском, јануарском, априлском, јунском и 

августовском испитном року. 

 

Члан 12. 

Ученик који полаже поправни испит  обавезан је да похађа припремну наставу, коју је 

Школа дужна да организује  непосредно пре полагања поправног испита. 

За ученике упућене на поправни испит, школа организује припремну наставу.  

Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет 

радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.  

Распоред похађања припремне наставе утврђује директор и објављује на огласној табли и 

на интернет страни Школе. 



 

Разредни испит 

 

Члан 13. 

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више наставних предмета. 

Ученик може бити неоцењен из наставног предмета уколико није похађао наставу више од 

трећине укупног годишњег броја часова тог предмета и уколико се оцењивањем утврди да није 

достигао образовне стандарде на основном нивоу.  
 

Члан 14. 

Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из једног или два наставна 

предмета, или не приступи полагању разредног испита једног или два наставна предмета, полаже 

поправни испит.        
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два наставна 

предмета, или који не приступи полагању разредног испита из више од два наставна предмета 

понавља разред, у складу са Законом. 

 

Члан 15. 

За ученике упућене на разредни испит, школа организује припремну наставу.  

Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет 

радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.  

Распоред похађања припремне наставе утврђује директор и објављује на огласној табли  и 

на интернет страни Школе. 

Испити из страног језика  

који ученик није изучавао у школи 

 

Члан 16. 

 

     Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи. 

Испит из страног језика који ученик није изучавао организују се у новембарском, јануарском, 

априлском,  јунском и августовском испитном року, а на захтев родитеља или ученика и ван ових  

испитних рокова. 

Члан 17. 

Испит из страног језика полаже се по прописаном наставном програму за одређени разред. 

Школа издаје ученику уверење о положеном испиту. 

 Испит из страног језика може да се полаже и у другој школи која остварује програм тог 

језика. 

Завршни испит 

 

Члан 18. 

Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит писаним путем – 

решавањем тестова. 

 

Члан 19. 

Ученик полаже завршни испит по програму завршног испита за школску годину у којој је 

завршио осми разред, писаним путем - решавањем тестова.  

Програмом завршног испита одређују се наставни предмети из којих ученик полаже 

завршни испит. 

Члан 20. 

Прилагођавање завршног испита за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, 

зависно од врсте потребне додатне подршке, врши се према индивидуалном образовном плану. 

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са 

његовим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста 

инвалидитета. 

 



 

Члан 21. 

Припрему ученика за полагање завршног испита Школа може  да организује током другог 

полугодишта осмог разреда, а дужна  је да организује припрему ученика за полагање завршног 

испита десет дана пре полагања испита у трајању најмање два часа дневно из пењдмета који су  

обухваћени полагањем. 

Распоред похађања припремне наставе утврђује директор и објављује на огласној табли  и 

на интернет страни Школе. 

 

Члан 22. 

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу, у складу са 

Законом и Законом који уређује област средњег образовања и васпитања. 

Регуларност завршног испита обезбеђује директор. 

 

Члан 23. 

Организацију завршног испита, услове под којима се спроводи, састав и процедуру рада 

комисија и друга питања везана за полагање завршног испита прописује министар. 

 

Члан 24. 
Након обављеног завршног испита Школа ученику издаје уверење о обављеном завршном 

испиту. 

Испити у поступку  бржег напредовања ученика 

Члан 25. 

 Ученик који се истиче знањем и способностима у току једне школске године може да 

заврши два разреда  полагањем испита  и да заврши основну школу у року крраћем од осам, али 

не краћем од шест година, под условима и по поступку који прописује министар, 

 

3- ИСПИТНА КОМИСИЈА 
 

Члан 26. 

Поправни, разредни, испит из страног језика и други испити у Школи полажу се пред 

комисијом коју образује директор Школе за сваки испитни рок и појединачни испит. 

Комисија заједно с председником  има три члана. 

У саставу комисије намање два члана Комисије морају бити стручни за  предмет из којег 

се испит полаже. 

Ако школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет ангажује се стручно 

лице из друге школе.  

Комисија ради у пуном саставу и присуствује читавом току испита. 

 

Члан 27. 

Комисију за ученике у првом образовном циклусу чине одељењски старешина ученика 

који полаже испит (председник Комисије) и два наставника разредне наставе, од којих је један 

испитивач.  

Ако ученик полаже испит из наставног предмета из којег наставу не изводи наставник 

разредне наставе, уместо једног наставника разредне наставе за члана Комисије именује се 

наставник који изводи наставу из тог наставног предмета и тада је тај наставник испитивач.  

 

Члан 28. 

Комисију за ученике у другом образовном циклусу чине одељењски старешина ученика 

који полаже испит (председник Комисије) и два наставника предметне наставе, од којих је један 

испитивач.  

Члан 29. 

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

одредити његову замену најкасније до почетка одржавања испита. 



 

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

записнички и о томе се обавештава директор ради одређивања новог рока за полагање испита 

ученика . 

Члан 30. 

Ако се ради о поправном испиту или о испиту по приговору или жалби на оцену, члан 

Комисије не може бити наставник који је дао оспорену оцену, односно наставник на чији је 

предлог ученику оцена закључена.  

Ако је тај наставник истовремено одељењски старешина ученика који полаже испит, 

директор уместо њега за председника Комисије именује другог наставника предметне наставе.  

Ако испит полаже ученик из друге школе, уместо његовог одељењског старешине 

директор за председника Комисије може да именује наставника Школе. 

 

Члан 31. 

Комисија је обавезна да утврди оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа за 

предмет из којег се полаже испит, а за ученике са сметњама у развоју – прилагођених стандарда 

постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана за тај предмет. 

Оцена Комисије је коначна. 

 

Члан 32. 

О току и резултату полагања испита Комисија води записник на прописаном обрасцу за 

сваког ученика посебно. 

Један образац може се употребити за полагање испита из више предмета. 

Записник потписују сви чланови Комисије. 

 

2- НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

 

Члан 33. 

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

полагање испита. 

 Пријављивање испита из овог Правилника врши се 5 дана пре почетка полагања испита на 

прописаном обрасцу. 

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

директор Школе може да одреди полагање испита ван утврђених рокова. 

 

      Члан 34. 

Дан и час полагања испита у оквиру испитног рока одређује директор. 

Дан и час полагања испита одређује се тако да ученик истог дана не 

полаже  испит из више од три предмета, ако је то изводљиво. 
Ученику се полагање усменог и писменог дела испита организује у два различита дана. 

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

Обавештење о дану и часу полагања испита истиче  се на огласну таблу Школе.  

 

Члан 35. 

Ученик може из оправданих разлога захтевати одлагање полагања испита, а може и оправдати 

изостанак са испита или дела испита  и захтевати да испит полаже накнадно. 

У случајевима из става 1. овог члана испит може да се полаже најкасније до краја испитног 

рока. 

Члан 36. 

Ученик који полаже испит (у даљем тексту: кандидат) обавезан је да на испит дође са 

ђачком књижицом у којој је налепљена и оверена његова фотографија. 

Пре полагања испита ученик се од стране  председника испитне  Комисије упознаје са  

правима и обавезама за време полагања  испита. 

        



 

Члан 37. 

            Испити се полажу усмено. 

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

део, а затим усмени део испита  који се  не може  полагати  истог дана када и писмени део 

испита.  

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 недозвољена средства или да омета спровођење испита. 

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

   

                                                                            Члан 38. 

Ученици једног разреда полажу писмени део испита из исте образовно-васпитне области 

истовремено, у истој просторији, зависно од броја ученика. 

 

Члан 39. 

Из предмета за које наставни програм утврђује обавезу израде практичних радова или 

извођење неких других практичних активности, кандидат најпре изводи практичне активности, а 

затим полаже усмени део испита.  

 

Члан 40. 

 Усмени део испита траје један школски час односно 45 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, као и оверене 

печатом школе. 

Број испитних цедуља мора бити  најмање за  2 више од броја ученика који полажу 

одређени испит из одређеног предмета. 

 

Члан 41. 

 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 42. 

 Ученик се може удаљити са испита уколико користи недозвољена 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. 

 

Члан 43. 

 Ученик у једном дану може да полаже највише три испита. 

 
Члан 44. 

Ако кандидат има веће сметње у говору или друге сметње које га ометају у давању 

усмених одговора на постављена питања, Комисија може да му дозволи да испит у целини 

полаже писмено. 

Комисија  ће начин полагања било ког дела испита прилагодити и кандидату који има 

сметње које га ометају да испит полаже на један или други начин. 

 

 



 

Члан 45. 

 Чланови испитне комисије утврђују оцену већином гласова и јавно је саопштавају са 

краћим образложењем. 

 Испит је положио кандидат који је добио  оцену од „довољан (2)” до „одличан (5)”, а 

ученик који је добио оцену „недовољан (1)”, није положио испит. 

Оцена „недовољан (1)” уписаће се у записник о полагању испита у случају да кандидат не 

поседује потребна знања, односно вештине на задовољавајућем нивоу. 

Члан комисије који је приликом закључивања  оцене имао другачије мишљење има право 

да у записнику своје мишљење издвоји. 

 

Члан 46. 

 Кандидат није положио испит  ако: 

1) није приступио полагању испита или дела испита; 

2) одустане од полагања испита и напусти просторију у којој се испит одржава; 

3) буде удаљен са испита или дела испита због непоштовања обавеза у вези са поступком 

полагања испита. 

        

5- ЗАПИСНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 

 

Члан 47. 

 Испитна комисија води записник о току  поплагања испита за сваког ученика посебно, на 

прописаном обрасцу који се  може  користити у више испитних рокова.  

Уколико ученик полаже и писмени испит, писмени рад је део записника. 

Записник води стални члан комисије, а потписују га сви чланови након обављеног испита. 

Записник се чува у архиви школе 10 година. 

 

6- ЖАЛБА НА ИСПИТ 

 

Члан 48. 

 Ученик, његов родитељ односно старатељ има право да поднесе жалбу на испит прописан 

посебним законом,  директору школе у року од 24 сата од саопштавања оцене. 

 

Члан 49. 

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

 

Члан 50. 

 Ако утврди да је испит обављен противно Закону или 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. 

 

Члан 51. 

 Када је поништен испит директор решењем образује нову комисију од три члана у чијем 

саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен. 

 Оцена комисије је коначна. 

 

7- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

 Школа води евиденцију о испитима. 

 Уредно попуњен и потписан записник са поправних, разредних и других испита, а након 

уношења одговарајућих података у разредну и матичну књигу, предаје се у секретаријат школе 

на архивирање и чување. 

 Резултати са завршног испита чувају се трајно. 

 



 

 

 

 
    


