
На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени  гласник РС", бр. 88/17) Школски одбор Техничке школе са домом 
ученика „Никола Тесла“ из Костолца, на седници одржаној 15.01.2019. године донео је 

 
ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА  

У  ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником регулишу се: врсте испита који се полажу у Техничкој школи са 

домом ученика „Никола Тесла“ из Костолца (у даљем тексту: Школа), начин полагања 
испита, рокови за полагање испита, заштита права ученика и начин вођења документације 
у вези испита. 

Термини којима су у овом Правилнику означени положаји, професије, односно 
занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе. 

 
Члан 2. 

У Школи се полажу: 
1. разредни испити, 
2. поправни испити , 
3. допунски испити , 
4. завршни испити , 
5. матурски испити, 
6. специјалистички испити, 
7. испити за ванредне ученике 
8. испити за обуке, 
9. испити по жалби. 

 
Испити се полажу по предметима и разредима. 
 

Члан 3. 
Рокови за полагање испита утврђених овим Правилником су: новембарско-

децембарски, јануарско-фебруарски, мартовско-априлски, мајско-јунски и августовско-
септембарски. 

У даљем тексту Правилника биће детаљније утврђени рокови по врстама испита. 
 

Члан 4. 
Сваком испиту претходи пријављивање за полагање подношењем пријаве. 
Распоред пријављивања и полагања испита утврђује директор за сваки рок и 

објављује на оглсаној табли школе најмање два дана пре дана одређеног за пријављивање, 
односно полагање испита. 

 
Члан 5. 

Ако ученик не дође на испит у предвиђено време, сматра се да је одустао од 
полагања. 

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. 



 

Сматра се да је одустао од полагања испита и ученик који изађе на испит, а цедуљу 
са испитним питањима врати испитној комисији одмах по извлачењу. 

 
Члан 6. 

Испити се полажу усмено, писмено и усмено или практичним радом са усменом 
одбраном. 

Испити се полажу пред испитном комисијом коју одређује директор школе. 
Комисију чине три члана од којих су најмање два стручна за предмет. Један од чланова 
комисије је председник. 

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 оценом од 1 до 5. 
 

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 10% већи од броја кандидата. 

 
Члан 8. 

На усменом испиту ученик има право да се припрема за одговоре 15 минута. 
Ученик се за време испита не може служити литературом и другим средствима која 

му испитна комисија није изричито одобрила, нити може користити помоћ других лица. 
 

Члан 9. 
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 10. 
О току испита води се одговарајући записник предвиђен Правилником о евиденцији 

у средњој (основној) школи. 
 

II  РАЗРЕДНИ ИСПИТ 
 

Члан 11. 
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 12. 
Ученик је положио разредни испит ако из предмета који је полагао добије позитивну 

оцену. 
Ако ученик добије једну или две недовољне оцене на разредном испиту или не 

приступи полагању испита 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 организју пре полагања поправних испита. 
 



 

III  ПОПРАВНИ ИСПИТ 
 

Члан 13. 
Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта или на разредном 

испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета. 
 

Члан 14. 
Поправни испит полажу ученици од у школи у којој стиче образовање у 

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

Члан 15. 
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. 

 
Члан 16. 

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. 

 
IV  ДОПУНСКИ ИСПИТИ 

 
Члан 17. 

Допунске испите полаже ученик који прелази у другу школу ради завршавања 
започетог школавања у истом трајању из предмета који нису били утврђени наставним 
планом и програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, 
сагласно општем акту Школе, и ученик који је делимично завршио одређену школу у 
иностранству, па се нострификација условљава полагањем одређених испита, израдом 
одређених радова или провером знања. 

 
Члан 18. 

Ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних 
предмета које одреди Наставничко веће Школе. 

Ванредном ученику који се уписао у школу ради преквалификације признају се 
оцене из општеобразовних предмета и стручних предмета чији су садржаји претежно 
исти. 

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 испите. У рубрици НАПОМЕНА наводи 
се да је сведочанство издато на основу члана Закона о средњем образовању и васпитању 
који се односи на преквалификацију. 

Ученик полаже и завршни испит или матурски за нови образовни профил. Након 
тога му се издаје диплома за тај образовни профил. 

 
Члан 19. 

Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета 
чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним 
планом и програмом и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси Наставничко веће 
Школе, а остали предмети му се признају. 



 

После положених испита 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 испите. У рубрици НАПОМЕНА наводи се да је сведочанство 
издато на основу члана Закона о средњем образовању и васпитању који се односи на 
доквалификацију. 

Ученик такође полаже и матурски испит за нови образовни профил. 
 

V  ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Члан 20. 
Завршни испит полаже ученик на крају трогодишњег образовања, који је позитивно 

оцењен из свих образовних предмета предвиђених планом и програмом образовања за 
одређени образовни профил.  

Процедура и поступак полагања Завршног испита одређен је Протоколом о полагању 
завршног и матурском испиту. 
 

VI  МАТУРСКИ ИСПИТ 
 

Члан 21. 
Матурски испит полаже ученик на крају стицања образовања у четворогодишњем 

трајању, који је позитивно оцењен из свих наставних предмет предвиђених Наставним 
планом и програмом. 

Процедура и поступак полагања Матурског испита одређен је Протоколом о 
полагању матурског испита. 
 

VII  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И МАЈСТОРСКИ ИСПИТ 
 

Члан 22. 
У Школу, ради стицања специјализације, може да се упише лице са завршеном 

одговарајућом школом, које има најмање две године радног искуства. Наставним планом 
и програмом утврђује се која је школа одговарајућа за стицање специјализације. 

Специјалитичко образовање траје од годину до две године. 
 

Члан 23. 
У школи се врши специјалистичко образовање за образовне профиле кои су 

верификовани решењем Министарста надлежног за просвету. 
 

Члан 24. 
Кандидати за специјализацију уписују се по добијању сагласности на почетку 

школске године . 
Настава из заједничких предмета се одржава од октобра до јануара, а из посебних 

предмета од јануара до јуна. 
Испитни рок за заједничке предмете је јануарски, а за посебне предмете јунски. 
За практичну наставу испитни рок је августовски. 
Специјалистички испит се полаже након положених свих предвиђених испита, у 

окотобарском и априлском року. 
Кандидат који не положи испите у за то предвиђеним роковима могу их полагати у 

свим наредним роковима. Максималан број испита по року је пет. 
 

Члан 25. 
На крају образовања за стицање специјализације кандидати полажу специјалистички 

испит који се састоји из: 



 

1. практичног рада и 
2. усмене провере знања. 

Специјалистичким испитом проверава се професионална оспособљеност кандидата за 
квалитетно и ефикасно обављање одговарајућих послова и радних задатака. 

 
ПРАКТИЧАН РАД 

 
Члан 26. 

Практичан рад обухвата израду конкретног практичног задатка из одговарајуће 
области, писмено и графички обрађене прилоге техничко-технолошке припреме и 
оперативног организовања радова. 

Задаци за практични рад проистичу из програма практичне наставе и стручних 
теоријских предмета, а дефинишу се из радних захтева карактеристичних за сваки 
образовни профил. 

 
УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА 

 
Члан 27. 

Усменом провером знања кандидати дају потребна објашњења о конкретном 
практичном раду, примењеним материјалима, методама и поступцима рада, средствима 
рада, као и прилозима техничко-технолошке припреме и оперативном организовању 
одговарајућих послова. Такође, кандидати дају одговоре и на друга питања чланова 
комисије који проистичу из садржаја програма теориске наставе, а у вези су са садржајем 
практичног рада. 

При вредновању резултата испита треба нарочито ценити оспособљеност кандидата 
за квалитетно и ефикасно обављање одговарајућих послова, за повезивање теоријских 
знања са практичним радом, за самостално организовање фаза рада, за рационално 
коришћење материјала, радне снаге и средстава рада. 

 
VIII  ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ОБУКЕ 

 
У школи се реализује образовање одраслих у складу са Решењем министарства 

поросвете, науке и технолошког развоја. 
 

XI  ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 

Члан 28. 
Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовног ученика су: настава - 

теоријска, практична и вежбе, додатнa, допунска настава и пракса када су одређени 
планом и програмом наставе и учења, припремна настава и друштвено-корисни рад 
ако се у току школске године укаже потреба за њим. 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити: 
настава, припремни и консултативно-инструктивни рад. 

           Припремну наставу школа остварује за редовног ученика који се упућује на 
полагање  разредног испита, и за ванредног ученика. 

Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање 
поправног испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из 
предмета на који је упућен на поправни испит. 

Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и 
завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из 
предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит. 



 

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који су укључени у редован 
систем образовања и васпитања, остварује се додатна подршка у складу са 
индивидуалним образовним планом. 

         За ученика који полаже поправни испит у августовском испитном року, 
организује се припремна настава. 
          Организацију припремне наставе са терминима одређује школа по посебном 
распореду на крају другог полугодишта. 
 

X ПРИГОВОР НА ОЦЕЊИВАЊЕ, ОЦЕНУ И ИСПИТ 
 

Члан 29. 
Ученик, његов родитељ, односно други заступник  има право: 
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 дана 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 току 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, 
одкучује 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. 

Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, 
односно 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 одељенском већу на разматрање и закључивање. 

Наставник чија је оцена поништена упућује се и на стручно усавршавање за област 
оцењивања и комуникацијских вештина. Наставник који је упућен на стручно 
усваршавање за област оцењивања и комуникацијских вештина сам сноси трошкове 
стручног усавршавања. 

Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање 
наставника не дају позитиван резулстат, директор је у обавези да захтева стручно 
педагошки надзор над радом наставника од стране просветног саветника. 

Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са 
прописима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закслучну 
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 одговорајући 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 НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 

 
Члан 30. 

У Школи се води евиденција у складу са Законом о средњем образовању и 
васпитању и  Правилником о садржају и начину вођења евиденције у средњој (основној) 
школи, на прописаним обрасцима. 

 
XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 31. 

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

 
 

                                                                                         Председник Школског одбора      

                                                                                     / Драгослав Дамњановић   / 
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