
 

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

(“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019) и члана 62. став 1. тачка 1) Статута, 

Школски одбор Техничке школе у Смедереву, на седници одржаној ________ 2020. године донео је 

 

П Р А В И Л Н И К  

О ИСПИТИМА 

Техничке школе у Смедереву 

  

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

 Овим правилником уређују се: врста испита, рокови за полагање испита, састав испитне комисије, 

организација и начин полагања испита, правна заштита ученика у вези са полагањем испита у Техничкој 

школи у Смедереву (даље: Школа), у складу са Законом, Законом о средњем образовању и васпитању и 

Статутом Школе. 

  ИСПИТИ  

Члан 2.  

 Оцена на испиту утврђује се на основу остварености прописаних циљева, исхода, стандарда 

постигнућа ученика и стандарда квалификација, већином гласова укупног броја чланова комисије, у складу 

са Законом. 

Члан 3.  

 У складу са овим правилником, у Школи се полажу следећи испити: 

1) разредни, 

2) поправни, 

3) допунски, 

4) општа матура – у општем средњем образовању и васпитању; 

5) стручна матура – у средњем стручном образовању и васпитању; 

6) завршни испит средњег стручног образовања; 

7) специјалистички и мајсторски испит; 

8) испити других облика стручног образовања; 

9) испити ванредних ученика; 

10) испити по приговору. 

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

моторичким могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. 

Ученик може да се упише на следећи ниво образовања и васпитања на основу резултата постигнутог на 

испиту из става 1. тачке 4) и 5) овог члана. 

 Ученик не може да се упише на следећи ниво образовања и васпитања на основу резултата 

постигнутог на испиту из става 1. тачка 7) овог члана. 

Члан  4.  

 До доношења нових планова и програма наставе и учења, у складу са Законом, у Школи се полажу: 

завршни, матурски, специјалистички испит и испит за проверу стручне оспособљености. 

 Завршни испит полаже ученик на крају двогодишњег и трогодишњег образовања. 

 Матурски испит полаже ученик на крају четворогодишњег образовања. 

 Специјалистички испит полаже ученик на крају специјализације. 

 Испит за стручну оспособљеност полаже ученик на крају стручног оспособљавања. 

 Испит из става 1. овог члана ученик полаже у Школи (у којој је завршио разред) у јунском и 

августовском испитном року. 

 Успех ученика на испиту из става 1. овог члана оцењује се бројчано, просечном оценом. 

 Ученик који је поправни испит полагао у јунском испитном року, полаже испит из става 1. овог члана 

у августовском испитном року. 

 Редовни ученик који не положи испит из става 1. овог члана у августовском испитном року, тај испит 

може да полаже као ванредни ученик у испитним роковима утврђеним Статутом и овим правилником. 

Члан 5.  

 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 



 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Члан 6. 

 Завршним испитом средњег стручног образовања и васпитања проверава се стеченост компетенција 

дефинисаних стандардом квалификације за обављање послова одговарајућег занимања. 

 Завршни испит средњег стручног образовања и васпитања полаже се по програму који доноси 

министар по прибављеном мишљењу Савета за стручно образовање и образовање одраслих. 

  Завршни испит средњег стручног образовања полаже ученик (редовни или ванредни) на крају стицања 

образовања у трогодишњем трајању, који је позитивно оцењен из свих предмета предвиђених планом и 

програмом образовања за одређени образовни профил и подручје рада. 

 Право на полагање завршног испита има одрасли након савладаног програма средњег стручног 

образовања по програму за одрасле, у складу са Законом. 

 Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у учењу или језичким и 

социјалним баријерама полаже испите из ст. 1. и 2. овог члана у условима који обезбеђују превазилажење 

физичких и комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен полагања дела испита из предмета за које су 

му током образовања прилагођавани стандарди постигнућа или да тај део полаже у складу са индивидуалним 

образовним планом, о чему доносе одлуку Тим за инклузивно образовање и Тим за пружање додатне подршке 

ученицима. 

 Тимови припремају планове за организовање и спровођење завршног испита за ученике из става 5. 

овог члана. 

Члан 7. 

 Након положеног завршног испита ученику односно одраслом издаје се јавна исправа, у складу 

са Законом. 

 Кандидат који је након завршеног програма обуке стекао јавну исправу о оствареном стандарду 

квалификације у целини и јавну исправу о оствареном стандарду кључних компетенција за општеобразовни 

део средњег стручног образовања одраслих, има право изласка на завршни испит, односно право на полагање 

стручне матуре. 

Члан 8. 

 Завршни 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, завршни испит полаже у августовском 

року. 

Ученик завршног разреда који не положи завршни испит завршава започето образовање у истој школи у 

својству ванредног ученика полагањем испита уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди 

школа. 

Члан 9. 

Ученик може да полаже завршни испит у школи или предузећу где обавља практичну наставу. 

Завршни испит средњег стручног образовања се састоји из два дела: 

1.      практичног рада и 

2.      усмене провере знањa 

1.      Практичан рад 

Практичан рад утврђује се планом и програмом образовања за сваки образовни профил. 

Задаци за практичан рад треба да буду јасно формулисани, примерени захтевима образовног профила и 

времену за извршавање. 

Задатке за практичан рад за сваки образовни профил, начин и место израде, као и потребно време, 

одређује Наставничко веће школе на предлог Стручног актива. За свако Наставничко веће број задатака треба 

да буде за 5 више од броја кандидата за полагање завршног испита. 

Списак утврђених задатака објављује се на огласној табли или доставља на увид ученицима најкасније 

до краја трећег квалификационог периода. 

2.      Усмена провера знања 

На усменој одбрани завршног практичног рада ученик је дужан да изложи концепцију свога рада, 

наведе литературу и друге изворе које је користио, образложи посебне методе и поступке којима се руководио 

у току израде рада. 



Усмена одбрана  завршног практичног рада траје до 30 минута, укључујући  и време за припрему  

ученика за давање одговора. 

Оцењивање  

Члан 10. 

Ученик је положио завршни испит ако је добио позитивну оцену на завршном испиту. 

Општи успех на завршном испиту исказује се бројчаном оценом.  

Ако је ученик добио недовољну оцену на завршном испиту, полаже завршни испит у наредном 

испитном року.  

Ученик који је положио поправни (разредни) испит у јунском испитном року, пријављује полагање 

завршног испита у августовском испитном року од 01. до 05. јула.    

Ученик који је положио поправни (разредни) испит у августовском испитном року, пријављује полагање 

завршног испита у августовском испитном року у року од 24 сата од утврђивања коначног успеха.    

Ако ученик не положи завршни испит у августовском року, може да га полаже као ванредни ученик у 

роковим предвиђеним за ванредне ученике. 

Све одредбе које се односе на полагање завршног испита важе и за редовне и за ванредне ученике. 

Члан 11. 

Завршни испит спроводи комисија од три члана: 

-          председник 

-          испитивач 

-          стални члан 

У свакој комисији најмање два члана морају да буду наставници за одговарајућу област у оквиру 

подручја рада за утврђене образовне профиле. За испитивача се именује наставник практичне наставе. 

Организацију завршног испита, координацију и праћење рада обавља испитни одбор који чине сви 

чланови испитних комисија и чији је председник директор школе. Чланове испитног одбора именује 

Наставничко веће. 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

Члан 12. 

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

позитивно оцењен из свих наставних предмета предвиђених Наставним планом и програмом. 

Члан 13. 

Матурским испитом утврђује се зрелост и оспособљеност ученика за укључивање у рад и обављање 

послова занимања обухваћених образовним профилом као и за настављање школовања. 

Члан 14. 

Матурски испит редован ученик полаже у јунском и августовском испитном року, а ванредан ученик у 

фебруарском, јунском и  августовском испитном року. 

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 15. 

До краја трећег квалификационог периода на предлог стручних већа, Наставничко веће Школе утврђује 

и објављује: 

1.      списак испитних тема за писмени испит из српског језика и књижевности, 

2.      задатке за матурски практичан рад, 

3.      списак питања из изборних предмета. 

Члан 16. 

Ученик се опредељује за предмет из којег ће радити матурски  рад, као и за изборни предмет најкасније 

до 30. априла. 

Писану изјаву о опредељивању за предмет из кога ће да ради матурски рад, као и за изборни предмет 

ученик предаје одељењском старешини и обавезан је да се приликом пријављивања испита тога придржава. 



Задатак из матурског практичног рада добија ученик најкасније до 15. маја. 

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 према унапред 

утврђеном распореду, након одржавања седнице одељењског већа, на  којој је утврђен коначан успех ученика. 

Ученик који је положио поправни испит у јунском испитном року, пријављује полагање матурског 

испита у августовском испитном року од 01. до 05. јула.    

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.    

Члан 17. 

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 18. 

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 практични рад, 

5.      утврђује наставнике који ће да дежурају за време испита из српског језика и књижевности, 

6.      прати остваривање појединих делова испита и утврђује регуларност матурског испита у 

целини, 

7.     утврђује општи успех на матурском испиту за сваког ученика, 

8.      одобрава накнадно полагање матурског испита или дела испита ученику који је из оправданих    

разлога био спречен да приступи полагању матурског или дела испита у текућем испитном року. 

Члан 19. 

За  спровођење матурског испита директор школе писменом одлуком формира испитни одбор и испитне 

комисије за сваки предмет који се полаже на матурском испиту. 

Ако је један предмет или део испита полаже велики број ученика, директор може да именује већи број 

испитних комисија за исти предмет.  

Ако школа нема довољан број стручних наставника за одговарајући предмет, може да ангажује, као 

чланове испитних комисија стучних наставника из других школа. 

Члан 20. 

Матурски испит спроводи комисија од три члана од којих су најмање два стручна за предмет. Чланове 

испитних комисија именује директор Школе. 

Испитна комисија утврђује оцену већином гласова и саопштава је ученику. 

Члан 21. 

Испитне комисије формирају се за: 

1.      српски језик и књижевност, 

2.      израду матурског практичног рада и усмену одбрану рада, 

3.      изборне предмете. 

Број комисија утврђује се на основу броја пријављених кандидата.  

Члан 22. 

Матурски испит се састоји из два дела: 

1.      заједничког дела за све образовне профиле. 

2.      посебног дела за сваки образовни профил. 

Заједнички део матурског испита 

Члан 23. 



У оквиру заједничког дела матурског испита ученик полаже српски језик и књижевност према 

садржајима четворогодишњег програма рада који је дефинисан Наставним планом и програмом. 

При оцењивању писменог задатка испитна комисија има у виду ширину обраде теме, избор грађе, 

композицију и језички стил. 

Овај део испита полаже се писмено. 

Члан 24. 

Испит из заједничког предмета полажу сви ученици истог дана и он траје четири школска часа. 

Материјал који садржи списак тема и задатака као и питања за писмени део испита чувају се као 

пословна тајна до почетка испита. 

Теме за испит предлажу предметни наставници, а испитни одбор, на дан испита, из предложених тема 

утврђује четири теме, од којих ученик бира једну. 

Теме за испит ученици добијају непосредно пред почетак испита. 

Посебан део матурског испита 

Члан 25. 

Посебни део матурског испита обухвата: 

1.      матурски практичан рад са усменом одбраном рада 

2.      испит из једног изборног предмета. 

1. матурски практичан рад са усменом одбраном рада 

Члан 26. 

Матурски практични рад са усменом одбраном рада ученик може да ради из  изборних предмета 

предвиђених Наставним плановим и програмима за одређене образовне профиле. 

Члан 27. 

Матурски практичан рад са усменом одбраном рада обухвата израду конкретног задатка или обављање 

конкретног посла, чиме ученик треба да покаже у којој је мери оспособљен да стечена знања, умења и 

вештине. 

Члан 28. 

Задаци или теме за матурски практичан рад са усменом одбраном  дефинишу се Наставним планом и 

програмом за сваки образовни профил из садржаја одабраног предмета. 

Члан 29. 

За сваки образовни профил број задатака треба да буде за 5 већи од броја ученика. 

Списак утврђених темаобјављује се на огласној табли. 

Члан 30. 

Ученик ради матурски практични рад у току завршног разреда уз помоћ наставника-ментора. 

          У току израде матурског практичног рада обавезно је организовање консултацијa  на којима је наставник 

дужан да организује и прати рад ученика пружајући потребну помоћ консултацијама, коректурама, саветима и 

упућивањем на одговарајућу стручну литературу као и на избор начина и структуре рада. 

 Члан 31. 

Матурски практичан рад са усменом одбраном ученик ради у школи или у одговарајућем предузећу, 

односно установи где је обављао вежбе или практичну наставу. 

Члан 32. 

На усменој одбрани матурског практичног рада ученик је дужан да изложи концепцију свога рада, 

наведе литературу и друге изворе које је користио, образложи посебне методе и поступке којима се руководио 

у току израде рада. 

Усмена одбрана  матурског практичног рада траје до 30 минута, укључујући  и време за припрему  

ученика за давање одговора. 

Члан 33. 

Матурски практичан рад са усменом одбраном се оцењује бројчаном оценом. 

После одбране матурског практичног рада испитна комисија утврђује једну оцену која се изводи на 

основу оцене рада и оцене усмене одбране рада. 

2.      Испит из једног изборног предмета 

Члан 34. 



Изборни предмети су  предмети предвиђени наствним планом и програмом за сваки образовни профил. 

Члан 35. 

Ученик се слободно опредељује за један са листе утврђених изборних предмета. 

Испит из изборног предмета полаже се усмено, или писмено и усмено. 

Испит траје најдуже 30 минута по ученику. 

Усмени испит ученик полаже извлачењем цедуље на којој су исписана најмање три питања, односно 

задатка, која мора бити оверена печатом школе. 

Број испитних цедуља за сваку испитну комисију мора бити за 5 више, од броја ученика, који тог дана 

полажу испит. 

  Оцењивање 

Члан 36. 

Ученик је положио матурски испит ако је добио позитивну оцену из свих делова испита. 

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња вредност оцена 

добијених на појединим деловима испита. 

Ученик који први пут полаже матурски испит и не положи га у целини или на деловима испита добије 

једну или две недовољне оцене полаже испит или  те делове  испита у наредном испитном року.  

Уколико ученик ни у поправном року не положи матурски испит, може да полаже као ванредан ученик у 

роковима предвиђеним овим Правилником. 

Ако је ученик добио недовољну оцену на матурском практичном раду са усменом одбраном, полаже тај 

део испита тако што извлачи нови задатак и понавља поступак израде и одбране рада у наредном испитном 

року.  

 Све одредбе које се односе на полагање матурског испита важе и за редовне и за ванредне ученике. 

 

РАЗРЕДНИ ИСПИТ 

Члан 37.  

 Разредни испит полаже ученик који није оцењен из обавезног предмета, изборног програма и 

активности, уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног 

предмета, изборног програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне 

стандарде на основном нивоу. 

 Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне оцене, као и ученик који није 

приступио полагању разредног испита из једног или два обавезна предмета, изборног програма и активности, 

полаже поправни испит. 

 Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два обавезна предмета, 

укључујући и изборни програм други страни језик, или који не приступи полагању разредног испита из више 

од два обавезна предмета, изборног програма и активности, понавља разред у складу са Законом. 

 Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року. 

Члан 38. 

 За ученике који су упућени да полажу разредни испит организује се припремни васпитно - образовни 

рад. 

Ученику који полаже разредни испит, одобрава се присуство припремном  васпитно - образовном раду 

који се организује после маја месеца текуће године и који траје најмање 5% часова укупног броја годишњег 

фонда часова из сваког предмета  из кога ученик полаже разредни испит. 

Ученици за које се организује васпитно - образовни рад, дужни су да присуствују настави. 

Члан 39. 

 Распоред одржавања васпитно - образовног рада, као припремног, утврђује Наставничко веће и 

објављује га на огласној табли школе најмање пет дана пре почетка рада. 

 

Члан 40. 

 Разредни испити се полажу у јунском и августовском испитном року. 

Распоред полагања разредних испита утврђује Наставничко веће и објављује га најмање седам дана пре 

почетка полагања испита. 



 Ученик има право да бира у ком ће року да полаже разредни испит.Ако приступи полагању испита  и 

не положи га, оцењује се недовољном оценом и стиче право на полагање поправног испита, сем уколико та 

недовољна оцена није трећа. 

После негативне оцене ученик може да стекне право да у наредном року - августовском, полаже 

поправни испит. Уколико ученик изабере да разредни испит полаже у августовском року и буде оцењен 

негативном  оценом, може да полаже поправни испит у августовском року који се организује после разредног. 

С посебном пажњом се  организује полагање испита ученика завршног разреда који у августовском 

року има право на полагање разредног, затим поправног и на крају завршног или матурског испита. 

Члан 41. 

 Ученици који полажу разредни испит из једног или највише четри предмета, полажу испит у јунском 

или августовском испитном року. 

Ученик који полаже разредни испит из више од четри предмета, има право да одабере предмете које ће 

полагати у првом , а које у другом испитном року. 

Члан 42. 

 Aко ученик на разредном испиту добије више од две недовољне бројчане оцене, прекида даље 

полагање испита и упућује се да понови разред. 

Редован ученик има право да једном понови разред у току школовања . 

Ученик из става 1. овог члана може разред да понови као редован ученик - похађањем наставе, или као 

ванредан ученик - полагањем свих испита према наставном плану и програму уз обавезу плаћања накнаде 

стварних трошкова које утврди школа.  

Ученик завршног разреда након полагања разредног испита, ако је положио, има право да у истом 

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

разредни испит.  

Члан 43. 

 Општи успех ученика на разредном испиту утврђује се после завршетка полагања испита из свих 

предмета по наставном плану и програму за тај разред. 

Ученик који је са успехом положио све испите добија сведочанство о завршеном разреду. 

Члан 44. 

 Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне бројчане оцене, упућује се на 

поправни испит. 

ПОПРАВНИ ИСПИТ 

Члан 45.  

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 Школи у августовском испитном року, а ученик завршног разреда у 

јунском и августовском року. 

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

организује непосредно пре полагања поправног испита. 

 Ученик који положи поправни испит завршава разред.  

 Ученик понавља разред ако на крају другог полугодишта има закључене више од две недовољне 

бројчане оцене или не положи поправни испит, осим оцене из владања.  

 Изузетно, редован ученик који не положи 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. Кад заврши разред, ванредни ученик има 

право да се у истој школској години упише у наредни разред, у истом својству.  

 Ученик завршног разреда који не положи поправни испит може да заврши разред у истој или другој 

одговарајућој школи у својству ванредног ученика, полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних 

трошкова коју утврди Школа.  

 Ученик завршног разреда који положи поправни испит стиче право да полаже матуру у прописаним 

роковима. 

Члан 46. 

У случају да се на поправни испит упућије ученик незавршног разреда који није положио разредни 

испит, поправни испит полаже у августовском року. 

Члан 47. 



 Ученици се  пријављују за полагање поправних испита најмање три дана пре почетка полагања у 

одређеном испитном року, а распоред полагања испита благовремено се истиче на огласној табли школе. 

  

Члан48. 

 У оквиру припремног васпитно - образовног рада обрађују се само они наставни садржаји које ученици 

нису са успехом савладали у току трајања редовне и допунске наставе. 

Облик припремног васпитно - образовног рада утврђује на предлог сручног актива наставника 

Наставничко веће, с тим да укупни фонд рада не може бити мањи од 10% годишњег фонда часова из 

одговарајућих предмета. 

Распоред похађања припремне наставе утврђује помоћник директора. Распоред се објављује на 

огласној табли Школе најкасније 3 дана пре почетка припремне наставе.  

Члан 49. 

  Ученик који не положи поправни или више од два разредна испитa, упућује се да понови разред. 

ДОПУНСКИ  ИСПИТ 

Члан 50.  

 Ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил, у складу са 

Законом о средњем образовању и васпитању, 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 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 и из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно 

наставним планом и програмом, као и испите завршног разреда, о чему одлуку доноси комисија коју чине 

чланови Наставничког већа Школе именовани решењем директора. 

Члан 51. 

 Кандидату коме је одобрено полагање допунских испита дају се обавештења о роковима и начину 

полагања испита, програмским садржајима које кандидат из сваког предмета треба да савлада ради полагања 

испита о уџбеницима и другом материјалу који могу користити при припремању испита о облицима 

припремне наставе и других видова рада са кандидатима у циљу пружања помоћи за припремање испита, као 

и о висини накнаде за коришћење одређеног вида помоћи за припремање испита и накнаде за полагање 

испита. 

Члан 52. 

Допунски испити се полажу у роковима који су овим Правилником утврђени за полагање предметних 

испита. 

 О полагању допунских испита води се прописани записник.. 

СТРУЧНА МАТУРА 

Члан 53.  

 Стручном матуром проверава се стеченост компетенција и усвојености посебних стандарда постигнућа 

прописаних стандардом квалификације у оквиру одговарајућег занимања и за наставак образовања у научној 

или стручној области у којој је стекао средње образовање и васпитање на струковним или академским 

студијама, без полагања пријемног испита, у складу са законом којим се уређује високо образовање. 

 Стручна матура полаже се у складу са прописаним програмом стручне матуре који доноси  министар 

по прибављеном мишљењу Савета за стручно образовање и образовање одраслих. 

Члан 54.  

 Стручну матуру полаже ученик након завршеног четвртог разреда средњег стручног образовања и 

васпитања у стручној школи. 

 Стручну  матуру може да полаже одрасли након савладаног програма трогодишњег средњег стручног 

образовања и васпитања у стручној школи, по програму прилагођеном за одрасле. 

 Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у учењу или језичким и 

социјалним баријерама полаже стручну матуру у условима који обезбеђују превазилажење физичких и 

комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен полагања дела матурског испита из предмета за које су 

му током образовања прилагођавани стандарди постигнућа или да тај део полаже у складу са индивидуалним 

образовним планом, о чему одлуку доносе Тим за инклузивно образовање и Тим за пружање додатне подршке 

ученицима. 



 Тимови припремају планове за организовање и спровођење стручне и уметничке матуре за ученике из 

става 3. овог члана. 

ПРОГРАМ ЗА СТИЦАЊЕ  КОМПЕТЕНЦИЈА 

Члан 55.  

 Кандидат после завршеног трогодишњег средњег стручног образовања по дуалном моделу има право 

на полагање стручне матуре или опште матуре уколико је савладао програм за стицање компетенција 

потребних према програму матуре. 

 Право из става 1. овог члана кандидат стиче најмање две године после завршеног средњег образовања. 

 Програм из става 1. овог члана доноси министар у складу са подручјем рада којем припада образовни 

профил. 

 Ближе услове за остваривање програма из става 1. овог члана прописује министар. 

Члан 56.  

 Након положене стручне односно уметничке матуре ученик стиче средње стручно односно уметничко 

образовање и васпитање, о чему се издаје јавна исправа у складу са Законом. 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И МАЈСТОРСКИ  ИСПИТ 

Члан 57.  

 Након савладаног програма специјалистичког односно мајсторског образовања одрасли полаже 

специјалистички односно мајсторски испит. 

 Мајсторским односно специјалистичким испитом проверавају се знања, вештине и стручне 

компетенције одраслог за обављање послова одговарајућег занимања, у складу са стандардом квалификације. 

 Програм специјалистичког односно мајсторског испита, по прибављеном мишљењу Савета за стручно 

образовање и образовање одраслих, доноси министар. 

 Након положеног специјалистичког односно мајсторског испита одраслом се издаје јавна исправа у 

складу са Законом. 

ИСПИТИ  ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

Члан 58.  

 После завршеног другог разреда средњег стручног образовања и васпитања или завршеног 

двогодишњег образовања за рад ученик односно одрасли полаже завршни испит. Завршним испитом 

проверавају се знања, вештине и стручне компетенције у складу са стандардом квалификације. 

 Ученик и одрасли након завршеног стручног оспособљавања или завршеног првог разреда средњег 

стручног образовања и васпитања полаже испит стручне оспособљености у складу са стандардом 

квалификације. Испит се полаже у средњој стручној школи или другој организацији која има одобрење за рад, 

о чему се издаје јавна исправа у складу са Законом. 

 Ученик и одрасли након савладаног програма обуке полаже испит за обуку у школи или другој 

организацији која има одобрење за рад, пред посебном комисијом, о чему се издаје исправа у складу 

са Законом. 

Члан  59.  

 Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом, специфичним тешкоћама у учењу или језичким и 

социјалним баријерама полаже испите из ст. 1–3. овог члана у условима који обезбеђују превазилажење 

физичких и комуникацијских препрека, а може да буде ослобођен полагања дела испита из предмета за које су 

му током образовања прилагођавани стандарди постигнућа или да тај део полаже у складу са индивидуалним 

образовним планом, о чему одлуку доносе Тим за инклузивно образовање и Тим за пружање додатне подршке 

ученицима. 

 Тимови припремају планове за организовање и спровођење испита из ст. 1–3. овог члана за ученике из 

става 4. овог члана. 

 Програме из ст. 1–3. овог члана, по прибављеном мишљењу Савета за стручно образовање и 

образовање одраслих, доноси министар. 

ИСПИТ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА  

Члан 60.  

 Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, осим из 

предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година. 

 Чињенице на основу којих је ванредан ученик ослобођен од полагања одређеног испита уносе се 

уматичну књигу. 

Члан 61. 

 Полагањем испита из наставних предмета, који су утврђени наставним планом  и програмом за 

одређени образовни  профил, ванредан ученик може да заврши разред, односно образовањена на  нивоу 



трогодишњег и четворогодишњег образовања или специјалистичког образовања, односно да стекне стручну 

оспособљеност. 

 Ванредан ученик полаже испите из предмета по разредима. 

 Предметни испити се полажу у просторијама Школе пред комисијом. 

 Ако је настава из појединих предмета извођена у другим организацијама, испити из тих предмета се 

могу изводити и у тим организацијама. 

Члан 62. 

 Рокови за полагање испита по предметима за ванредне ученике  организују се у октобру, децембру, 

фебруару, априлу ,јуну и августу месецу текуће године.  

Члан 63. 

Пријaве за полагање испита се подносе за сваки испитни рок посебно, а према обавештењу које 

ванредни ученици добијају приликом уписа , односно првих пет радних дана у месецу у коме је испитни рок. 

У сваком испитном року испити се организују у времену од 15- 30-ог у месецу у коме је испитни рок. 

 Испити се могу одржавати и у дане када  у Школи нема наставе. 

Дан и час полагања испита у оквиру испитног рока одређује помоћник директора. 

Члан 64. 

Ванредан ученик може у једном испитном року да полаже највише  5 испита, с тим да може да полаже 

само један испит са писменим задатком. 

  Ванредни ученик који је у школу уписан ради специјалистичког образовања у једном испитном року 

може да полаже највише 4 испита. 

 Ванредан ученик може да полаже у следећем испитном року испит из предмета из кога није добио 

позитивну оцену у предходном испитном року. 

Члан 65.  

 У једном испитном року ванредан ученик који стиче преквалификацију или доквалификацију, може да 

полаже испите из два разреда (под условом да прво положи испите из свих предмета за предходни разред) 

уколико су распоредом испита ти испити већ предвиђени. 

 У изузетним околностима ванредни ученик може полагати и више испита од утврђеног броја, уз 

предходно одобрење директора школе.   

Члан 66. 

 Ако је наставним планом и програмом за одређени предмет предвиђена израда писменог задатка, 

графичког рада, ванредан ученик пре усменог полагања испита ради писмени задатак, односно графички рад 

или практични део испита. 

 Оцена на испиту из става 1. овог члана састоји се из оцене из писменог и усменог дела испита, односно 

теоријског и практичног дела испита, из којих се изводи једна општа оцена. 

 Владање ванредног ученика се не оцењује. 

Члан 67. 

 Ванредном ученику који је савладао део наставног плана и програма издаје се уверење о положеним 

испитима. 

Ванредном ученику који је положио испите из свих предмета по наставном плану и програму за 

одређени разред издаје се сведочанство о завршеном разреду. 

Ванредном ученику који је савладао програм за одређени образовни профил,по завршном испиту, 

односно матурском испиту, издаје се одговарајућа диплома. 

Члан 68. 

 Ванредан ученик има право и обавезе и одговорности утврђене Законом и општим актом школе. 

Ванредан ученик има право да се упозна са начином стицања образовања, програмом за сваки предмет 

по разредима, облицима и условима организовања помоћи за полагање испита, списком уџбеника и 

приручника по којима ће се припремати за полагање испита и висином накнаде за све видове помоћи и 

полагање испита. 

Члан 69. 

 Припремна настава за ванредне ученике може се организовати као консултативно - инструктивна, 

дописна , семинарска и блок настава за групу предмета по временским циклусима. 



Школа може да организује одређени вид припремне наставе, ако се за то пријави одговарајући број 

кандидата. 

За сваки од наведених видова припремне наставе наставничко веће утврђује обим и дужину програма 

наставе, имајући у виду програмске садржаје који су утврђени наставним планом и програмом, предходно 

знање кандидата, њихово искуство и  професионалну опредељеност.Облици припремне наставе  из става 1. 

овог члана не могу обухватити мање од 5 % програмских садржаја утврђених одговарајућим  наставним 

планом и програмом. 

Члан 70. 

 Припремну наставу може изводити само лице које испуњава услове за наставника. 

Члан 71. 

 Ванредан ученик се може укључити у припремну наставу , односно приступити полагању предметног 

испита само ако је са школом на прописани начин регулисао своје обавезе у вези са надокнадом трошкова 

школи за организовање овог рада. 

 

ИСПИТ ПО ПРИГОВОРУ 

Члан 72.  

 Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе: 

1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у току школске 

године; 

2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања на крају 

првог и другог полугодишта; 

3) приговор на испит. 

ИСПИТНА КОМИСИЈА 

Члан 73.  

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

стручна за предмет.  

Испитну комисију образује директор Школе решењем, на предлог помоћника директора школе за 

сваки испит и сваки испитни рок или за целу школску годину.  

Комисија ради у пуном саставу и присуствује читавом току испита. 

Комисију чине одељењски старешина ученика који полаже испит (председник Комисије) и два 

наставника, од којих је један испитивач.  

Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, директор ће ангажовати 

стручно лице из друге школе.  

 Рад у испитној комисији наставнику се признаje као део радног времена у оквиру 40-часовне радне 

седмице што се одређује  решењем директора школе  о радном ангажовању наставника у току школске године. 

 

Члан 74.  

Када је неки од чланова испитне комисије спречен да присуствује испиту, директор ће одредити новог 

члана комисије који ће га мењати.  

Ако се благовремено не обезбеди замена члана комисије, директор ће одредити нови рок за полагање 

испита.  

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

Члан 75.  

 Сваком испиту у Школи претходи пријављивање ученика (кандидата) у роковима предвиђеним овим 

правилником, подношењем пријаве са записником и сведочанством одговарајућег разреда. 

 Распоред полагања испита утврђује помоћник директора Школе или друго лице које он овласти, при 

чему се исти објављује на огласној табли Школе најмање један дан пре дана одређеног за одржавање испита. 

 Сматра се пријављеним за испит онај кандидат чија је пријава за полагање испита,  достављена Школи 

у року одређеном за пријављивање (5 дана ), непосредно или препоручено, преко поште. 

Члан 76.  

 Ученик (редован и ванредни) може да приступи полагању испита уколико је претходно поднео пријаву 

за полагање испита. 

Члан 77.  

 Ако кандидат  (редовни  или ванредни) или његов родитељ или старатељ достави лекарско уверење 

или други документ којим доказује да је спречен да изађе на испит и затражи одлагање испита који је уредно 

пријавио, а пре термина утврђеног за полагање испита и затражи одлагање полагања истог, директор или 



помоћник директора школе ће ценећи оправданост захтева донети одлуку о одлагању испита. Одмах након 

тога ће о одлагању обавестити чланове испитне комисије.  

Члан 78. 

 Дан и час полагања испита у оквиру испитног рока одређује помоћник директора, на предлог 

Комисије. 

 На поправном испиту кандидат може дневно да полаже испит само из једног предмета, а на осталим 

испитима највише из три предмета. 

 Ученику се полагање усменог и писменог дела испита организује у два различита дана. 

Члан 79. 

 Ако ученик , односно ванредан ученик из оправданих разлога  није способан да полаже испит према 

утврђеном распореду, може од помоћника директора, уз одговарајуће доказе, да затражи одлагање испита. 

 По захтеву ученика, односно ванредног ученика, одлучује помоћник директора у смени и о својој 

одлуци обавештава кандидата и испитну комисију. 

 Ако је кандидат из оправданих разлога био спречен да изађе на испит према утврђеном распореду, има 

право да полаже другог дана у истом испитном року о чему одлуку доноси помоћник директора у смени и о 

својој одлуци обавештава кандидата и испитну комисију . 

Члан 80. 

 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 почетка полагања испита,  председник Комисије упознаје кандидата с његовим правима и 

обавезама за време полагања. 

Члан 81. 

 Кандидат има право: 

 1) да по извлачењу питања, односно тема, поставља питања ради тачног и потпуног разумевања онога 

што се од њега тражи; 

 2) да направи концепт за давање одговора; 

 3) да одговори на сва извучена питања. 

Члан 82. 

Кандидат има обавезу: 

 1) да на време приступи полагању испита; 

 2) да поступа по налозима Комисије; 

 3) да за време испита не напушта просторију у којој се испит одржава, осим по одобрењу Комисије; 

 4) да се за време испита не служи преписивањем нити другим недозвољеним средствима.  

 

 

Члан 83. 

Испити се полажу писмено и усмено, односно практично или само усмено, односно само практично, 

зависно од специфичности предмета и захтева утврђених одговарајућим планом и програмом. 

Из предмета за које наставни програм утврђује обавезу израде писмених задатака, у том случају испит 

се полаже прво писмено, па затим усмено. 

 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 84. 

 Трајање усменог испита утврђује се на 30 минута, а писменог на 90 минута. 

 Трајање практичног испита за израду практичног рада утврђује се за сваког кандидата посебно у 

зависности од сложености радног задатка, до 4  часа, а за одбрану практичног рада 30 минута. 

 Преглед писменог рада кандидата врши испитивач. 

Члан 85. 

 Усмени испити су јавни. 

 Ако лице које присуствује усменом испиту омета нормално обављање испита, испитна комисија га 

може удаљити из просторије. 

Члан 86. 



 Испитна питања на усменом или практичном делу испита дају се писмено на листићима, овереним 

печатом школе. 

Теме писмених задатака, односно практичних активности,  утврђује испитивач и исписује их на 

испитне листиће, којих треба да буде најмање за пет више од броја ученика  који полажу испит из одређеног 

предмета. 

 Теме из става 2. овог члана испитивач утврђује тако да њима у највећој могућој мери буду покривени 

програмски садржаји предмета из којег се полаже испит.   

 Кандидат слободно бира листић са испитним питањима. 

Члан 87. 

 Кандидат може извршити замену листића са испитним питањима што се уноси у записник о полагању 

испита и узима у обзир при утврђивању коначне оцене. 

Члан 88. 

 По извлачењу испитног листића, кандидат има право да на чистом листу папира сачини концепт 

одговора на постављена питања, који ће му послужити приликом давања одговора.  

 Време за прављење концепта може да траје највише 15 минута, осим ако више кандидата извлачи 

испитне листиће, у ком случају кандидат може да се за одговарање  припрема и  дуже од 15 минута – све док  

на њега не дође ред. 

Члан 89. 

 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. 

 После извлачења питања кандидат има право да 15 минута размишља о постављеним питањима и да 

прави белешке. 

Члан 90. 

 Успех ученика на испиту оцењује се бројчано, просечном оценом. Бројчану оцену на испиту, на 

предлог испитивача, утврђује комисија већином гласова, одмах после обављања полагања. 

 Одмах по обављеном испиту и утврђивању оцене из сваког предмета, комисија обавештава кандидата 

о успеху који је постигао.  

Члан 91. 

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 – прилагођеним стандардима постигнућа у 

савладавању индивидуалног образовног плана за тај предмет. 

 Оцена Комисије је коначна. 

 

Члан 92. 

 О сваком испиту води се записник на прописаном обрасцу и у који се обаветно уносе следећи подаци: 

лични подаци о кандидату, испитна питања, забелешка о показаном успеху, односно оцене из појединих 

делова испита и општа оцена. 

 Сви подаци из става 1. овог члана уносе се у записник одмах после завршеног испитивања кандидата и 

исти потписују сви чланови комисије.  

Записник се води на обрасцу и на начин прописан Правилником о евиденцији у средњој школи.  

Члан 93. 

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. 

Кандидат није положио испит и ако: 

 1) није приступио полагању испита или дела испита; 

 2) одустане од полагања испита или дела испита после извлачења испитних листића и напусти 

просторију у којој се испит одржава; 

 3) буде удаљен са испита или дела испита због непоштовања обавеза дефинисаних чланом 87. овог 

Правилника. 

Ако ученик у току испита одустане од полагања, сматра се да испит није положио. 



 

ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА 

Члан 94.  

 Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања поднесе приговор на испит. 

 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 одељењским старешином, решењем одлучује о 

приговору из става 1. овог члана у року од 24 сата, претходно прибављајући изјаву наставника. 

 Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава испит и упућује ученика 

на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора. 

 Када је испит поништен, директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови 

комисије чији је испит поништен. 

 Оцена комисије је коначна. 

ЕВИДЕНЦИЈА О ИСПИТИМА 

Члан 95.  

 Евиденцију о испитима чине подаци о обављеним матурским и завршним испитима, специјалистичком 

и мајсторском испиту, испиту стручне оспособљености, испиту за обуку за рад, разредним и поправним 

испитима, испитима ванредних ученика, допунским испитима и другим испитима, у складу са Законом, као и 

податак о називу рада који је саставни део одређеног испита. 

Члан 96.  

 Лични подаци из евиденције о ученицима и подаци из евиденције о успеху ученика који се односе на 

закључне оцене на крају школске године и оцене на матури и завршном испиту чувају се трајно. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 97.  

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли Школе. 

 

Члан 98.  

 Ступањем на снагу овог правилника престају да важе одредбе Правилника о испитима бр. 1591/7 од 

13.9.2019. године. 

Члан .99.  
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.   

 

        Председник Школског одбора ,  

        _____________________                                                                  

Број: 212/               

  

Правилник је донет ________2020. године 

 

Правилник  је објављен на огласној табли школе  ________ 2020. године 

 

Правилник  је ступио на снагу  ________ 2020. године 

 

 

 

Предлог сачинила Ивана Милановић - секретар 


