
                                                                                   

 На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС 

бр. 88/17) и члана  72 Статута Економско-трговинске  школе у Параћину (дел.бр. 254 од 

22.03.2018.)  Школски одбор Економско-трговинске  школе у Параћину дана  03.04.2018.г. донео 

је 

 

ПРАВИЛНИК 

            О   ИСПИТИМА ЗА РЕДОВНЕ  УЧЕНИКЕ 

 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 1.      

 Овим Правилником  уређују се: 

- врсте испите 

- упоредно школовање 

- рокови за полагање испита и испитне комисије 

- организација и начин спровођења испита 

- заштита права ученика у вези са полагањем испита  

- евиденција у вези испита  

 

 ВРСТЕ ИСПИТА 

      Члан 2. 

           У школи се полажу следећи испити: 

- разредни испит 

- поправни испит 

- допунски испит 

- завршни испит 

- матурски испит односно стручна и општа матура  

Испити се полажу по предметима и разредима. 

      Члан 3.     

 Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави 

више од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио 

прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току савладавања школског програма. 

 Ученик се упућује на разредни испит и из предмета за који није организована настава. 

Разредни испит полаже ученик у јунском и августовском испитном року.  

           За ученика који се упућује на полагање разредног испита школа организује припремну 

наставу у обиму 10% од укупног годишњег броја часова из предмета за који се ученик упућује на 

разредни испит.  

           Обим и распоред припремног рада утврђује Одељењско веће. 

 

      Члан 4.      

 Ученик који након полагања разредног испита има једну или две недовољне оцене упућује 

се на полагање поправних испита. 

 Ученик који на разредним испитима добије три или више недовољних оцена, упућује се да 

понови  разред. 



      Члан 5.      

 Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном 

испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета и изборних предмета који се оцењују 

бројчано.  

           Ученик полаже поправни испит у августовском испитном року а ученик завршног разреда 

у јунском и августовском испитном року.   

      Члан 6.       

 Ученик коме је одобрен прелазак из  друге школе, односно у други образовни профил, 

полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно 

наставним планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним 

чланом 13. овог Правилника.   

      Члан 7.      

 Завршни испит полаже ученик који је на крају стицања образовања трећег степена стручне 

спреме позитивно оцењен из свих предмета предвиђених планом и програмом образовања за 

одређени образовни профил. 

             

      Члан 8.  

           Матурски испит полаже ученик на крају стицања образовања у четворогодишњем трајању, 

који је позитивно оцењен из свих наставних предмета  предвиђених Наставним планом и 

програмом.      

           

 УПОРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ     

Члан 9.      

 Редован ученик може упоредо да савладава школски програм односно део школског 

програма за други образовни профил као  ванредни ученик, уз обавезу плаћања накнаде стварних 

трошкова. 

 Да би остварио право из става 1. овог члана ученик подноси захтев. Директор школе одлучује о 

поднетом захтеву и уколико га усвоји доноси решење о правима и обавезама ученика. 

 

 РОКОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА И ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ 

      Члан 10.      

 Разредне испите ученик полаже у јунском и августовском року. 

 Ако је ученик упућен на полагање разредних испита из више предмета може да пријави 

одређени број испита за јунски и одређени број испита за августовски испитни рок а може да 

пријави све испите у једном од наведених рокова.  

      Члан 11.      

 Поправне испите ученик полаже у августовском испитном року, а ученик завршног 

разреда поправни испит може да полаже у јунском и августовском испитном року. 

 Када не положи поправне испите у прописаним роковима ученик се упућује да понови 

разред. 

 Изузетно редован ученик који није положио поправни испит може да заврши започети 

разред наредне школске године у својству ванредног ученика поновним полагање неположеног 

испита уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова. Када заврши разред ученик има право да 

се у истој школској години упише у наредни разред у истом својству. 

      Члан 12.     

 Допунске испите ученик полаже у следећим роковима: октобарском, новембарском, 

јануарском, фебруарском, априлском, јунском и августовском испитном року. 

      Члан 13.     

 Завршни и матурски испит ученик полаже у јунском и августовском року. 



 Ученик који у јунском року полаже поправни испит испите из става 1. овог члана полаже у 

августовском року. 

            Ученик завршног разреда који је положио разредни испит има право да у истом испитном 

року полаже завршни односно матурски испит, односно да полаже поправни испит ако није 

положио разредни испит. 

 Редован ученик који испите из става 1. овог члана не положи у прописаним роковима 

завршава започето образовање у својству ванредног ученика полагањем завршног и матурског 

испита у наредној школској години. 

      Члан 14.      

 Испити се полажу према распореду полагања испита који након пријављивања испита 

утврђује директор школе. 

 Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине  три члана од који су најмање два 

стручна за предмет који се полаже. Чланове испитне комисије одређује директор пшколе. Ако 

школа нема довољан број стручних наставника може да ангажује наставнике из других школа. 

 Решење о образовању комисија и распоред полагања испита објављује се на огласној табли 

школе . 

 У случају потребе – привремене спречености за рад наставника члана испитне комисије 

директор школе доноси решење о измени састава комисије. 

 Матурски испит поред испитних комисија спроводи и испитни одбор који чине директор 

,секретар испитног одбора и председници свих испитних комисија.  

 

 ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ИСПИТА 

      Члан 15.      

 Ученик пријављује испите код одељењског старешине , референта за правне, кадровске и 

административне послове  а ванредне и допунске испите и  код секретара школе. 

 Испити се пријављују у року који је календаром рада школе одређен за пријављивање 

испита. 

 Пријављивање испита се врши на обрасцу ПИ. 

 Након пријављивања испита  отвара се  одговарајући записник у зависности од врсте 

испита , а у складу са Правилником о евиденцији у средњој школи. 

      Члан 16.      

 Ученик може да поднесе писмени захтев за одлагање испита, најкасније 24 часа пре 

почетка испита. У захтеву мора да наведе разлог због којег тражи одлагање испита и кад је то 

могуће уз захтев доставља доказе којима доказује оправданост одлагања испита. 

      Члан 17.       

 Ако  ученик не приступи полагању испита, а испит није благовремено одложио или 

одустане од полагања испита у току испита, сматра се да није положио испит и у записнику се 

констатује да ученик није приступио испиту. 

      Члан 18.      

 У зависности од наставних планова и програма испити се полажу: усмено,писмено, 

писмено и усмено и извођењем/одбраном практичног рада.  

      Члан 19.       

 Писмени део испита траје један односно два школска часа у зависности од тога како је 

предвиђено наставним планом и програмом за предмет за који је предвиђен обавезни писмени 

део испита. Писмени део испита из српског језика и књижевности у оквиру матурског испита 

траје четири школска часа. 

      Члан 20.      

 На усменом делу испита  ученик даје одговоре на питања која су исписана на испитном 



листићу који извуче.  

      Члан 21.      

 У току испита  ученик може да користи литературу и друга средства која су неопходна а 

која је дозволила испитна комисија. 

 Уколико у току испита  ученик користи недозвољена средства, комисија га може удаљити 

са испита. Ученик може бити удаљен са испита и  ако се недолично понаша и омета ток испита. 

 Ако  ученик буде удаљен са испита комисија у записник констатује да је ученик удаљен са 

испита, уз навођење разлога због којег је ученик удаљен са испита. 

      Члан 22.      

 Ученик не може у једном дану полагати два испита нити усмени и писмени део испита, 

осим у случају ако да писмену изјаву да жели да полаже писмени и усмени део испита у једном 

дану. 

      Члан 23.      

 Након завршетка испита комисија већином гласова доноси одлуку о утврђивању оцене, а 

оцену ученику саопштава и образлаже председник комисије. 

      Члан 24.      

 Оцењивање је бројчано и описно, у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

средњој школи. 

 Бројчано се оцењују обавезни предмети и изборни предмети осим верске наставе и 

грђанског васпитања који се оцењују описно. 

      Члан 25.      

 Ученик није положио испит ако није савладао градиво у складу са законом и Правилником 

о оцењивању у средњем образовању и васпитању и ако одустане од полагања испита, а у 

записник о полагању испита уписује се оцена недовољан ( 1).  

      Члан 26.      

 О току испита води се записник  на обрасцу који је прописан Правилником о евиденцији у 

средњој школи. Записник води председник комисије, а потписују га сви чланови комисије. 

      Члан 27.     

 Погрешно уписани подаци  у записнику се прецртавају хоризонталном линијом а исправка 

се потписује и оверава печатом школе. 

 ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕНИКА У ВЕЗИ СА ПОЛАГАЊЕМ ИСПИТА 

      Члан 28. 

 Ученик има право да поднесе приговор  на испит у року од 24 часа од саопштења оцене. 

 Директор школе је дужан да о приговору одлучи у роки од 24 часа од њеног пријема. 

 Ако утврди да је испит обављен супротно законским прописима и  прописима донетим на 

основу закона, директор ће поништити испит и упутиће  ученика на поновно полагање испита. 

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

 Када поништи испит директор школе доноси решење којим одређује датум и време 

поновног полагања испита и којим образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду 

чланови комисије чији је испит поништен. 

           Оцена комисије је коначна. 

 ЕВИДЕНЦИЈА У ВЕЗИ ИСПИТА 

      Члан 29. 

 О полагању  испита води се следећа евиденција:  

- записник о полагању поправног, разредног, допунског и испита по жалби води се на 

обрасцу бр. 3. 



- Записник о полагању испита за ванредног ученика и за  ученика који школовање завршава 

у року краћем од предвиђеног води се на обрасцу бр. 4. 

- Записник о полагању завршног испита у зависности од образовног профила води се на 

обрасцу бр. 6 и бр. 6а 

- Записник о полагању  матурског испита у зависности од образовног профила води се на 

обрасцу бр. 7 и бр.7а 

Записник о полагању испита води се за сваког ученика појединачно и може да се користи у 

више испитних рокова. 

Податке из записника у матичну књигу уноси одељењски старешина. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

      Члан 30.       

 За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одговарајуће одредбе 

Закона, подзаконских аката и општих аката школе. 

      Члан 31.       

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

 

        Председник Школског одбора 

        _______________________ 

                                                                                               Немања Радомировић 

 

  Правилник објављен на огласној табли школе дана 04.04..2018.године. 

 

Правилник ступио на снагу 12.04.2018. 

 

          


