
1

На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
Гласник РС“, бр. 88/2017), чланова 54. - 58. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник
РС“, бр. 55/2013 и 101/2017) и члана 43. став. 1. тачка 1. Статута Машинско-саобраћајне школе,
Школски Одбор Машинске саобраћајне школе је на седници одржаној  данa 29.03.2018.године, донео:

П Р А В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА

У МАШИНСКО – САОБРАЋАЈНОЈ  ШКОЛИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником регулишу се за редовне и ванредне ученике: врсте испита, рокови, организација,

садржај, начин полагања испита, као и начин вођења документације за испите спроведене у школи.
У Школи се полажу:
- разредни испити
- поправни испити
- допунски испити
- завршни испити
- матурски испити
- испити за ванредне ученике
- испит по приговору или жалби на оцену
- испит за ученике који постижу изузетан успех
- специјалистички испити

Члан 2.
Испити се полажу усмено, писмено, усмено и писмено у складу са наставним планом и програмом за

предмет који се полаже.
Из предмета за које  је наставним планом и  програмом утврђена обавеза израде практичних радова

или извођење неких других практичних активности, ученик најпре изводи практичне активности, а
затим полаже усмени део испита.

Испити се полажу  пред Комисијом коју из реда  чланова Наставничког већа именује директор на
предлог одељенског већа.

Комисија има 3 (три) члана  и то: председника (одељенски старешина), испитивача и сталног члана.
Најмање два члана Комисије морају бити стручни за предмет из којег се испит полаже.
Комисија ради у пуном саставу, а оцену  утврђује већином гласова својих чланова одмах након

обављеног испита и саопштава је ученику.
Чланови Комисије не могу да напуштају просторију у којој се испит полаже за време трајања испита.
Уколико у школи не постоје два наставника за исти наставни предмет члан комисије може да буде

наставник из друге школе ангажован на основу уговора о извођењу наставе.
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.
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Члан 3.

Комисија је обавезна да утврди оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа, а за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода у савладавању
индивидуалног образовног плана, за предмет из којег се полаже испит

Члан 4.
Испитна питања су из градива наставног програма одређеног предмета.
Испитна питања су исписана на испитном листићу који кандидат извлачи, а број испитних

листића мора бити за 10 % више од броја ученика, а најмање 5.
На једном листићу налази се по три питања.
Ученик има право да замени испитна питања пре него што приступи одговарању.
Промена испитног листића се констатује у записнику и узима у обзир приликом оцењивања

кандидата на испиту.

Члан 5.
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.

II ИСПИТНИ РОКОВИ

Члан 6.
Редовни ученици испите полажу  у роковима  утврђеним Законом.
Ванредни ученици полажу испите у роковима одређеним Правилником о ванредним ученицима

Машинско-саобраћајне школе.

III РАЗРЕДНИ ИСПИТИ

Члан 7.
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 августвском испитном року.
Ученик може да пријави разредне испите у једном од предвиђених рокова, или може пријавити

један број разредних испита у јунском, а један број разредних испита у августувском испитном року.
Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне оцене, упућује се на поправни

испит.
Поправни испити за ученике из претходног става одржаће се крајем августа, а најкасније до 10.

септембра текуће године.
Уколико ученик не положи поправни испит у роковима из претходног става упућује се да

понови разред.
Ученик који на разредном испиту добије три или више недовољних оцена упућује се да понови

разред.
Разредни испити се организују пре полагања поправних испита.
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Члан 8.
Разредни испит се може одложити у изузетно оправданим случајевима ( болест, смрт ужег члана

породице и сл.), а одлуку о одлагању разредног испита доноси директор школе који одређује нови
испитни рок.

IV ПОПРАВНИ ИСПИТИ

Члан 9.
Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном испиту има

до две недовољне оцене из обавезних предмета.
Ученик полаже поправни испит у школи у којој стиче образовање у августовском, а ученик

завршног разреда у јунском и августовском испитном року.
Ученик завршног разреда који је положио разредни испит има право да у истом року полаже

завршни или матурски испит, односно да полаже поправни испит ако није положио разредни испит
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.

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

Пре полагања поправног испита, за ученике који полажу поправни испит организује се
припремна настава која траје најмање пет дана, са по два часа наставе у току дана по предмету.

Припремна настава организује се за групу од највише 10 ученика који су упућени да полажу
поправни испит из истог предмета.

Ученик који полаже поправни испит обавезан је да похађа припремну наставу коју је школа
дужна да организује.

V ДОПУНСКИ ИСПИТИ

Члан 10.
Ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил, полаже

допунске испите из предмета који нису били утврђени школским програмом наставним планом и
програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту
школе.

Лице које се уписује у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које
одреди комисија коју чине чланови наставничког већа школе именовани решењем директора..

Лице које се уписује у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији
садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени школским програмом односно
наставним планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси комисија коју чине
чланови наставничког већа школе именовани решењем директора.

После положених стручних предмета ученику се издаје сведочанство за сваки завршен разред
новог образовног профила. Оно садржи све предмете и оцене који су признати и предмете из којих је
ученик положио испит. У рубрици „напомена“ наводи се да је сведочанство издато на основу члана
Закона о средњем образовању и васпитању који се односи на преквалификацију односно
доквалификацију.
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VI ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТАН УСПЕХ

Члан 11.
Ученик који постиже изузетне резултате у учењу  има право да заврши школовање у року краћем

од предвиђеног.
Ученик из става 1. овог члана има право да полагањем испита заврши започети разред.
Испити из наредног разреда могу се полагати на крају другог полугодишта, на почетку наредне

школске године и на крају првог полугодишта.
Испите из прописаних наставних предмета за наредни разред ученик може да полаже на крају

другог полугодишта разреда у који је уписан, ако је донета одлука о бржем напредовању до почетка
априла месеца текуће школске године. Испите за наредни разред ученик треба да положи најкасније до
краја текуће школске године.

Испите из прописаних наставних предмета за наредни разред ученик може да полаже на почетку
наредне школске године, ако је донета одлука о бржем напредовању до почетка јуна месеца текуће школске
године. Испите за наредни разред ученик треба да положи најкасније до септембра месеца.

Испите из прописаних наставних предмета разреда у који је уписан може да полаже ученик на
крају првог полугодишта, ако је донета одлука о бржем напредовању до почетка текуће школске године,
а најдаље до првог октобра. Испите из овог разреда ученик треба да положи најкасније до првог
фебруара. Овај ученик похађа редовно наставу наредног разреда у другом полугодишту и завршава га у
јуну месецу текуће школске године.

Испити из прописаних наставних предмета за наредног разреда се полажу у априлском, јунском и
августовском испитном року, с тим што је ученик ослобођен обавезе плаћања школарине.

VII МАТУРСКИ ИСПИТИ

Члан 12.
Матурски испит полаже ученик (редован и ванредан) на крају стицања четворогодишњег

образовања, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђеним наставним планом и програмом.

Члан 13.

Матурским испитом утврђује се зрелост и оспособљеност канидата за укључивање у рад и
обављање послова и радних задатака занимања обухваћеним образовним профилом,као и за наставак
школовања.

Члан 14.
Матурски испит се састоји из:

-заједничког дела за све образовне профиле у четворогодишњем образовању и
-посебног дела за сваки образовни профил.

Члан 15.
У заједничком делу матурског испита за све образовне профиле полаже се српски језик и

књижевност писмено, према садржајима четворогодишњег програма који је ученик завршио.
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Члан 16.
Матурски испит редован ученик полаже у школи у којој је завршио четврти разред по редовном

поступку у јунском и августовском испитном року текуће школске године.
Ванредни ученик може да полаже матурски испит у роковима предвиђеним овим Правилником.

Члан 17.
Ученик који у јунском року положи разредне или поправне испите, матурски испит полаже у

августовском року.
Ученик који у јунском испитном року не положи матурски испит или део испита има право да

поново приступи полагању у августовском испитном року.
Ученик који  у августовском испитном року не положи матурски испит упућује се да испит

полаже у прописаним испитним роковима за ванредне ученике.

Члан 18.
Матурски испит у јунском испитном року ученик полаже у времену које је утврђено календаром

и програмом рада школе за текућу школску годину.

Члан 19.
До краја првог полугодишта, на предлог стручних актива, Наставничко веће школе утврђује:

- задатке за матурски практични рад
- списак питања за усмени испит из изборних предмета

Испитна питања и задаци за матурски практични рад објављују се на огласној табли или
достављају на увид ученицима на други погодан начин почетком другог полугодишта, а најкасније до 1.
марта за текућу школску годину.

Члан 20.
Ученик се опредељује за предмет из којег ће радити матурски практични рад као и за изборне

предмете у роковима које утврди школам, а најкасније до 6. маја текуће школске године.
Писану изјаву о опредељењу за израду матурског пракитчног рада, као и за изборне предмете

ученик предаје предметном наставнику, а наставник руководиоцу одговарајућег стручног актива.
Ванредни ученик се опредељује под истим условима као и редовни ученик, а најкасније 30 дана

пре дана утврђеног за полагање.

Члан 21.
Пријављивање ученика за полагање матурског испита обавља се 24 часа после пријема

сведочанства о завршеном четвртом разреду, а најкасније у року од 2 дана.
Пријављивање ванредног ученика за полагање матурског испита обавља се 24 часа после пријема

сведочанства о завршеном четвртом разреду, а најкасније 30 дана пре дана утврђеног за почетак
полагања.

Члан 22.
За полагање матурског испита ученик подноси:

- Пријаву у којој наводи предмет из којег ће радити матурски практични рад и изборне предмењете
- Сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду и извод из матичне књиге рођених.

Члан 23.
Матурски испит организује и спроводи испитни одбор и испитна комисија.
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Члан 24.
Испитни одбор чине сви чланови испитних комисија, председник и секретар. Председник

испитног одбора по правилу је директор школе. Секретар испитног одбора именује директор. Испитни
одбор се именује за једну школску годину.

Члан 25.
Испитни одбор обавља следеће послове:

- утврђује број пријављених ученика,
- утврђује план и распоред полагања појединих делова испита,
- утврђује теме за писмени задатак из српског језика и књижевности,
- прати остваривање појединих делова испита и утврђује регуларност матурског испита у  целини,
- утврђује општи успех на матурском испиту ѕа сваког ученика,
- одобрава накнадно полагање матурског испита или дела испита ученику који је из оправданих разлога
био сперчен да приступи полагању матурског испита или дела испита у текућем испитном року.

Члан 26.
Секретар испитног одбора обавља следеће послове:

-евидентира спискове пријављених ученика и формира групе за полагање одговарајучих делова
матурског испита,
-предлаже број и састав комисија за полагање делова матурског испита,
-предлаже план и распоред полагања матурског испита,
-брине о благовременом спровођењу свих задатака стручних актива и комисија, као и одлука
Наставничког већа и испитног одбора о полагању матурског испита,
-припрема потребан број записника за полагање матурског испита, доставља благовремено комисијама и
врши контролу исправности унетих података,
-води записник испитног одбора о току полагања матурског испита чији је саставни део списак свих
ученика који су се пријавили за полагање, резултати постигнути на сваком поједином делу испита и
општи успех на матурском испиту,
-подноси извештај испитном одбору о обављеном матурском испиту и постигнутим резултатима,
-после утврђивања општег успеха на испитном одбору, доставља потребне податке одељенском
старешини који их уноси у матичну књигу,
-брине благовремено о исписивању диплома ученику.

Члан 27.
Испитне комисије формирају се за :

- српски језик и књижевност,
- израду матурског практичног рада и усмену проверу знања,
- изборне предмете
Број комисија утврђује се на основу броја пријављених кандидата.
Чланове испитних комисија именује директор школе.

Члан 28.
Испитна комисија има три члана од којих су два члана – председник и испитивач стручњаци за

предмет који се полаже,а трећи је,по правилу члан одељенског  већа  који води записник на испиту. У
комисији која оцењује писменин рад  из српског језика и књижевности сва три члана морају да буду
стручњаци за предмет. У комисији  за матурски  практичан рад и усмену проверу знања сва три члана су
стручњаци за предмет од којих један може да буде из предузећа – установе где је ученик обављао
практичну наставу или вежбе.
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Члан 29.
Председник испитне комисије одговоран је за регуларност спровођења испита и обавља следеће

послове:
-прима спискове и записнике за полагање испита ученика од секретара испитног одбора,
-заједно са члановима комисије утврђује исправност и број испитни листића,
-пре почетка испита дужан је да упозна ученике о њиховим правима и обавезама за време полагања,
-после обављеног испита исправно попуњен записник за сваког ученика доставља секретару испитног
одбора истог дана када је испит обављен.

Испитна комисија саставља испитне листиће, обавља испите и утврђује оцену.
Уредно попуњен записник доставља се секретару испитног одбора истог дана када је испит обављен.

Члан 30.
Испитна комисија обавља испит и утврђује оцену учеснику на основу појединачних оцена сваког

члана комисије.
Члан 31.

Једног дана ученик може да полаже само један писмени или усмени део матурског испита.

Члан 32.
Писмени испит из српског језика и књижевности сви ученици полажу истог дана и траје четири

школска часа. За писмени задатак из српског језика и књижевности стручни актив припрема 10 тема(у
року који утврди школа).Директор чува затворене коверте до полагања испита.Непосредно пре почетка
испита испитни одбор утврђује четири теме, од којих ученик бира једну.

Члан 33.
Усмени испит из изборних предмета обавља се извлачењем испитних листића.После извлачења

испитног листића, уколико ученик процени да не може да одговори на постављена питања или задатке
има право једном да замени испитни листић, што утиче на коначну оцену.

Усмени испит из става 1. овог члана , за једног ученика, може да траје највише 30 минута. Од
тога, време за припрему ученика за давање одговора је до 15 минута.
(Школа може у зависности од карактера испита да одреди и дуже време полагања усменог испита).

Члан 34.
Усмени испит ученик полаже извлачењем испитног листића на којем су исписана три питања,

односно задатка. Сви испитни листићи су означени редним бројем и оверени печатом школе. Број
испитаних листића за сваку испитну комисју већи је за 10 одсто од броја пријављених кандидата, а
најмањи је 10. Испитни листићи су од исте хартије и једнаке величине, без икакве мрље или знака на
неписаној страни, написани читко, по могућности машином.

Члан 35.
Задатак за матурски практични рад ученик ради уз контролу наставника у школи, предузећу -

установи где је обављао практичну наставу или вежбе, а део практичног рада може остварити и код
куће. Наставник је дужан да организује и прати рад ученика и пружи одговарајућу помоћ
консултацијама, коректурама, саветима и упућивањем на одговарајућу литературу. Време за израду
матурског практичног задатка је до 10 радних дана у оквиру 36. и 37. наставне недеље. Рок за предају
рада утврђује школа. Ученик може и раније да започне припреме за израду матурског практичног рада
одмах након извлачења задатка што зависи од карактера задатка.
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Члан 36.
На усмену проверу знања односно одбрану практичног рада упућеје се ученик који је добио

позитивну оцену из матурског практичног рада. Током усмене провере знања ученик брани практични
матурски рад, даје потребна објашњења о концепцији и начину израде, методама, поступцима и фазама
реаллизације, као и одговора на друга питања чланова комисије која су од посебног значаја за успешан
професионални рад, а дефинисана су садржајем матурског испита. Усмена провера знања може да траје
до 30 минута за јеног ученика.

Члан 37.
Матурски практични рад се оцењује бројчаном оценом на основу појединачних оцена свих

чланова комисије. Усмена провера знања посебно се вреднује,а потом утврђује коначна оцена за овај део
матурског испита. При утврђивању јединствене оцене за матурски практични рад треба имати увиду
нарочито:

- општу припремљеност ученика да повезује теорију са праксом и самостално примењује стечена
знања учења и вештине;

- какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао;
- у коликој је мери показао смисао за рационалну организацију при изради практичног задатка;
- које методе и поступке је примењивао, да ли је и колико користио одговарајућу литературу;
- какве је резултате рада остварио.

Члан 38.
Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивне оцене из свих делова испита.
Ученик није положио матурски испит уколико добије три или више недовољних оцена.
Ученик који је добио једну или две недовољне оцене на матурском испиту полаже поправни

испит, односно поправне испите у наредном испитном року (то се односи и на практични рад).
Ако је ученик добио негативну оцену на практичном раду извлачи нови задатак и понавља

поступак израде и одбране рада. Ученик који не положи поправни матурски испит поново полаже
матурски испит у целини.

Члан 39.
Општи успех ученика на матурском испиту исказује се јединственом оценом која је аритметичка

вредност оцена добијених на испиту из српског (матерњег) језика и књижевности, матурског практичног
рада и изборног предмета (у складу са законом).

Члан 40.
Негативном оценом биће оцењен ученик који из неоправданих разлога прекине израду матурског

практичног рада, напусти део матурског испита или се докаже да је користио недозвољена средства.
Члан 41.

Ученик може да буде удаљен са испита уколико напусти просторију у којој се обавља испит без
одобрења наставника, ако својим понашањем омета другог ученика, ремети радну дисциплину или
користи недозвољена средства током испита.

Ученик из става 1. овог члана може да полаже испит у наредном испитном року.
Ученик удаљен са дела матурског испита може да настави полагање осталих делова матурског

испита у започетом испитном року.

Члан 42.
На матурском испиту школа води следећу евиденцију:
- записник испитне комисије о току полагања испита;
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- записник испитног одбора који садржи податке о току, регуларности матурског испита, оцене
из свих делова матурског испита и општи успех за сваког ученика.

Члан 43.
По завршеном матурском испиту ученику се издаје диплома најкасније два дана после

утврђивања општег успеха ученика на испитном одбору.

Члан 44.
У матичну књигу за сваког ученика уписују се следећи подаци:

- рок у коме је ученик положио матурски испит,
- назив свих предмета и оцене које је добио,
- називи  практичног матурског рада,
- општи успех постигнут на матурском испиту,
- датум и потпис ученика да је примио диплому.

Наведене податке у матичну књигу уноси одељенски старешина.

VIII ЗАВРШНИ ИСПИТИ

Члан 45.
Завршни испит полаже ученик (редован и ванредан) на крају стицања образовања III степена

стручне спреме, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених планом и програмом.

Члан 46.
Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова

и радних задатака утврђених занимања у оквиру одабраног образовног профила.

Члан 47.
Ученик може да полаже завршни испит у школи или у предузећу где је обављао практичну

наставу.
Члан 48.

Завршни испит се састоји из:
1. Практичног рада и
2. Усмене провере знања

Члан 49.
Садржај практичног рада утврђује се планом и програмом образовања за сваки образовани

профил.

Члан 50.
Задаци за практични рад треба да буду јасно формулисани,примерени захтевима образовног

профила и времену за извршавање.

Члан 51.
Задатке за практични рад за сваки образовни профил,начин и место израде,као и потребно време

утврђује Наставничко вече школе на предлог стручних актива. За сваки образовни профил број задатка
треба да буде за 10% већи од броја кандидата за полагање завршног испита. Време израде рада утврђује
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се за сваки рад појединачно а траје орјентационо 16 часова (2 радна дана) а највише 31 часа (4 радна
дана). Предмет практичног рада треба да има употребну вредност.

Члан 52.
Списак утврђених задатака објављује се на огласној табли или доставља на увид ученицима на

други погодан начин почетком другог полугодишта за текућу школску годину.

Члан 53.
Ученик обавља практични рад у присуству чланова испитне комисије.

Члан 54.
Пре израде практичног рада ученик треба да сачини писану припрему или план рада за извођење

практичног задатка.Писана припрема треба да садржи:задатак, фазе, радне операције и њихов редослед,
методе и поступке, средстава рада, материјале, коришћену литературу.

Члан 55.
Током усмене провере знања ученик даје потребна објашњења о начину израде, редоследу

радних поступака, коришћењу алата и прибора за рад, утрошеном материјалу, као и одговоре на друга
питања чланова комисије која су од значења за успешан професионални рад а утврђене су значајем
завршног испита.

Члан 56.
За вредновање резултата завршног испита треба имати у виду нарочито:
-Општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања и вештине;
-Какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао;
-У којој мери је показао смисао за рационалну организацију посла, примену одређених поступака

и метода, употребу одговарајућег алата, прибора и материјала (и пригодну литературу);
-Какве је резултате рада остварио и за које време.

Члан 57.
Успех ученика на завршном испиту оцењује се једном бројчаном оценом.

Члан 58.
Завршни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року. Ученик који не полаже

завршни испит у јунском испитном року упућује се да га понови у августовском испитном року. Ако
ученик не положи завршни испит у августовском року, може да га полаже као ванредан ученик у
роковима које утврђује школа у складу са законом.

Члан 59.
Ученик који намерава да полаже завршни испит дужан је да школи поднесе писану пријаву за

полагање, сведочанство о свим завршеним разредима и извод из матичне књиге рођених.Рок за
подношење одређује школа.

Члан 60.
Ученик који је уредно пријавио испит али из оправданих разлога био спречен да га полаже,

испитни одбор може одобрити термин за полагање ван утврђених рокова.

Члан 61.
Ако ученик у току испита одустане од полагања сматра се да испит није положио.
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Члан 62.
Завршни испит спроводи комисија од три члана:председник, испитивач и стални члан.

Председник и испитивач - наставник практичне наставе треба да буде именовани из наставничког
колектива,а стални члан може да буде стручњак за одговарајућу област из предузећа или установе.У
свакој комисији најмање два члана морају да буду стручњаци за одговарајућу област или делатност у
оквиру подручја рада за утврђене образовне профиле.За испитивача именује се наставник практичне
наставе.

Члан 63.
Организацију завршног испита,координацију и праћење рада обавља испитни одбор који чине

сви чланови испитних комисија и чији је председник,по правилу,директор школе. Испитни одбор се
именује за једну испитну годину.Чланове испитног одбора именује Наставничко веће као и секретара
који праве распоред полагања прикупља неопходну документацију и води евиденцију о полагању
кандидатима.

Члан 64.
О току и резултатима завршног испита води се у школи посебна документација:записник испитне

комисије и књига завршног испита.

Члан 65.
Записник испитне комисије садржи идентификационе податке о ученику (презиме и име,име

једног родитеља) назив практичног рада,запажања са усмене провере знања и оцене завршног
испита,као и потписе свих чланова комисије.

IX ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Члан 66.
У вези полагања ових испита примењују се одредбе напред наведених чланова овог Правилника.

X ПРИГОВОР НА ОЦЕЉИВАЊЕ, ОЦЕНУ И ИСПИТ

Члан 67.
Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други законски заступник
има право да поднесе:
1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године;
2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта;
3) приговор на испит.
Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три дана од
саопштења оцене.
Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта подноси се
директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за
ученике завршних разреда у року од 24 сата.
Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином, одлучује о приговору
из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року од 24 сата о приговору из става 1. тач.
2) и 3) овог члана, претходно прибављајући изјаву наставника.
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у року од три дана од
доношења одлуке достави одлуку.
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Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да оцењивање
није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са
наставником у установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно
оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три члана, од којих су два стручна за
предмет, односно област предмета.
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор поништава и враћа
оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област оцењивања и
комуникацијских вештина.
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање наставника не дају
позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно педагошки надзор над радом наставника
од стране просветног саветника.
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином оцени да је приговор на
оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима упућује одељењском већу на
разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.
Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са прописима или је
приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на
полагање испита.
Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит и упутиће ученика на
поновно полагање испита.
Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора.
Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из
друге школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да буде члан
комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови
комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.

XI СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ  ИСПИТ

Члан 68.
Након завршеног средњег образовања и васпитања у средњу школу може да се упише лице ради

специјалистичког или мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

Члан 69.
Наставним планом и програмом утврђују се услови за упис лица за стицање специјализације.

Члан 70.
Школа организује припремну наставу  кроз консултације са предметним наставником.

Члан 71.
У вези полагања овог испита примењује се одредбе о испитима за  ванредне ученике.
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XII НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 72.
У Школи се води евиденција у складу са Законом о средњем образовању и васпитању,

Правилником о вођењу евиденције у средњој школи, на прописаним обрасцима.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 73.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли.

Члан 74.
Измене и допуне овог правилника вршиће се по поступку и на начин предвиђен за његово

доношење.

Члан 75.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и

спровођењу испита у Машинско-саобраћајној школи, број 403 од 23.11. 2012. год.

Правилник објављен на огласној табли школе дана 30.03. 2018.године.
Правилник je ступио на снагу дана 08.04. 2018. године.

Председник  Школског Одбора
________________________________________

Милош Чекановић


