
 

 
На основу члана 70.-74.. Закона о основама система образовања и васпитања (’Сл. Гласник 
РС „бр. 72/2009 и 52/2011 и 55/2013, у даљем тексту ЗОСОВ), Закона о основном 
образовању и васпитању (Slu`beni glasnik RS”, br. 55/2013) и Закона о средњем 

образовању и васпитању (Slu`beni glasnik RS”, br.  55/2013) Шkolski odbor 

MАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ у Београду, дана  11.12.2013.  i 02.02.2017. године, доноси  

 
 

П Р А В И Л Н И К  
О  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА  
(пречишћени текст) 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником се уређује начин организовања и полагања испита у Математичкој 
гимназији  (у даљем тексту: школа). 
 

Члан 2. 
 
Ученици Математичке гимназије који полажу испите су :  

 ученици на четворогодишњем школовању (у даљем тексту: ученици гимназије);  

 ученици 7. и 8. разреда основне школе ( у даљем тексту: ученици основне школе). 
 

Члан 3. 
 

1. Сви ученици школе могу да полажу:  
-  поправни испит из предмета из којих ученик није добио позитивну оцену у  настави;  
-  разредни испит из предмета из којих ученик није оцењен у настави.  

 
       2.  Ученици гимназије обавезно полажу:  

            -  матурски испит;  
 

      3.  Ученици гимназије могу да полажу и:   
            -  допунске - диференцијалне испите;  
            -  испите за ванредне ученике;  
            -  испите за ученике који школовање завршавају у краћем року од предвиђеног.   

 
       4.   Ученици основне школе обавезно полажу:   

           -  завршни испит. 
 
       5.   Ученици основне школе могу да полажу и:  
           -  испите из страног језика;  
 

Члан 4. 
 
Полагање матурског испита за ученике гимназије регулисано је Правилником о садржају и 
начину полагања матурског испита.  

 



 
Члан 5.  

 
Полагање пријемног испита за упис у гимназију регулисано је Правилником о упису ученика 
у средњу школу и Конкурсом који Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
објављује сваке године до 01.05. за наредну школску годину 
 

Члан 6.  
 
Ученици пре уписа у 7 разред основне школе у Математичкој гимназији полажу тест 
способности.  
 
Услови за упис и начин полагања испита  регулисани су чл. 42 овог правилника.   
 
II ИСПИТИ 
 

Члан 7. 
 
Сваком испиту у школи претходи пријављивање ученика у роковима предвиђеним овим 
правилником, подношењем пријаве за полагање испита. .  
 
Пријава се подноси непосредно у секретаријату школе  или препоручено поштом.  
 
Секретар школе пријаве прослеђује одељењском старешини или председнику комисије из 
чл.8. овог правилника. 
 
Пријава се подноси за сваки испитни рок, најкасније три дана пре полагања, односно 
испитног рока.   
 

Члан 8. 
 
Директор школе именује испитну комисију за један, више испитних  рокова или за поједине 
ученике.   
 
Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине три члана и то председник и 2 члана.  

 
Најмање два члана испитне комисије морају бити стручни за предмет који се полаже.  
 
Испитна комисија ради у пуном саставу.  
 
Успех ученика на испиту оцењује се бројчаном оценом од 1 до 5 и исписује и словима.  
 
Уколико ученик буде оцењен са оценом  недовољан (1),  ученик није положио испит. 
 

Члан 9. 
 
Испити се полажу у просторијама школе.  
 
Испит се полаже: писмено и усмено или само усмено.  
 
Испитна питања на испиту садрже градиво наставног и програма одређеног предмета у 
обиму који се изучава у школи.   
 



Испитна питања  се исписују на испитном листићу који кандидат извлачи између већег броја 
листића којих мора бити најмање 10% више од броја кандидата који полажу испит у току   
дана. 

 
Члан 10. 

 
Ученик на усменом испиту има право да сачини писмени концепт, пре усменог одговарања.  

 
Члан 11. 

 
Циљ испита је да се утврди до ког степена је ученик савладао програм предмета који на 
испиту полаже. 

Члан 12. 
 
О току испита води се записник.  
 
Записник садржи следеће податке: име и презиме ученика, предмет који се полаже, питања 
на писменом делу или усменом делу испита, бројчану оцену исписану и словима, као и 
потпис свих чланова испитне комисије, а уколико је то потребно и напомену.  
 
Записник води председник комисије, а потписују сви чланови комисије.  
 
Оцена на испиту се закључује одмах по обављеном испитивању ученика, уноси се у 
записник и саопштава  се ученику. 
 
По завршеном испиту испитна комисија је дужна да најкасније у року од 24 часа по 
окончању испита, записнике са унетим подацима и оценама са испита, поднесе директору 
школе.  
 

Члан 13. 
 
Председник испитне комисије, одговоран је за тачност података унетих у записник о 
полагању испита, уписницу, матичну књигу и другу документацију .  
 

 
Члан 14. 

 
Рокови за полагање испита су:  

 јунски и августовски испитни рок за редовне ученике;  

 мајско-јунски, августовски, октобарски, децембарски и мартовски испитни рок за 
ванредне ученике. 

 
Члан 15. 

 
Ученик може да полаже само један предмет дневно.  
 
Уколико ученик у заказано време неоправдано не приступи испиту сматраће се да је 
одустао од испита, а ученик који на испиту одбије да одговара на постављена питања или 
по својој жељи прекине да одговара на питања, оцењује се недовољном оценом. 
 

 
 
 



Члан 16. 
 
Ако ученик, редован или ванредан, достави уредно лекарско уверење школског лекара, пре 
дана одређеног за полагање испита и затражи одлагање испита, директор школе, уз 
прибављено мишљење чланова комисије, цени оправданост захтева и доноси одлуку о 
одлагању испита и то најдаље до последњег дана испитног рока у коме за који је испит 
пријављен. 

Члан 17. 
 
Усмени испит у школи се одвија у присуству чланова испитне комисије уз присуство свих  
кандидата који полажу испит тог дана. 
 
Кандидат који омета ток испита, понаша се недолично или се служи недозвољеним 
средствима, може бити од стране испитне комисије удаљен са испита и оцењен 
недовољном оценом. 

Члан 18. 
 
Ученик, односно његов родитељ или старатељ има право да поднесе жалбу директору 
школе уколико:  

 сматра да испит није обављен по прописаном плану и програму школе;  
 ако испитна комисија није била састављена у складу са чл. 7. овог правилника;  
 ако комисија није радила у пуном саставу;  
 ако је испит организован противно одредбама овог правилника;   
 ако је незадовољан оценом добијеном на испиту.  

 
Жалба се подноси у року од 24 часа од часа саопштења оцене.  
 

Члан 19. 
 
Уколико закључи да је жалба основана, дирекор ће поништити испит, а ученика упутити на 
поновно полагање испита.  
 
Испит по жалби ће се обавити у року од три дана од дана подношења жалбе пред испитном 
комисијом коју образује директор.  
 
Комисију чине три члана од којих су два наставници предмета из којег се полаже испит.  
 
Наставник на чији предлог је утврђена оспорена оцена не може бити члан комисије. 
 
Оцена комисије на испиту по жалби је коначна.  
 
 
III   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
1.ПОПРАВНИ ИСПИТ 
 

Члан 20. 
 
Ученик гимназије се  упућује на поправни испит ако на крају другог полугодишта или на 
разредним испитима има  до две  недовољне  оцене из обавезних предмета и изборних 
предмета уколико се они оцењују бројчано.  
 

 



Члан 21. 
 
Ученик основне школе се упућује на поправни испит: 

 ако на крају школске године има недовољне оцене из једног или два обавезна 
предмета.  

 ако на разредном испиту који је полагао у јунском испитном року добије недовољну 
оцену из једног или два наставна предмета. 

 
Члан 22. 

 
Ученик првог, другог и трећег разреда гимназије полаже поправни испит у августовском 
испитном року.  
 
Ученик завршног разреда гимназије полаже поправни испит у јунском и августовском 
испитном року.  
 
Ученик завршног разреда гимназије који није положио разредни испит, има право да у 
истом испитном року полаже поправни испит. 
 
Ученик седмог разреда основне школе полаже поправни испит у августовском испитном 
року.  
Ученик осмог разреда основне школе полаже поправни испит у јунском и августовком 
испитном року. 

Члан 23. 
 
Пријављивање кандидата  и полагање поправног испита врши се:  
 

 у јунском испитном року (за ученике завршног разреда; )  

 у августовском испитном року,  
 

у складу са распоредом који утврђује директор школе до 01.06. школске године за коју се 
исти организују.   
  

Члан 24. 
 
Ученик завршног разреда гимназије, који не приступи полагању поправног  испита или га не 
положи у августовском испитном року, може да заврши започети разред наредне школске 
године у својству ванредног ученика  поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу 
плаћања стварних трошкова које утврди школа.  
 
Ученик осмог разреда основне школе који не положи поправни испит не понавља разред, 
већ завршава започето образовање у истој школи полагањем испита из предмета из којег 
има недовољну оцену.  
 
2.РАЗРЕДНИ ИСПИТ  

Члан 25. 
 
 Ученик гимназије полазе разредни испит:  

 ако из оправданих разлога није присуствовао настави више од једне трећине 
предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио прописане 
циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току савладавања школског програма;  

 



Ученик основне школе полазе разредни испит:  
 

 ако није оцењен из једног или више предмета јер није похађао наставу више од 
трећине укупног годишњег броја часова, а оцењивањем је утврђено да није достигао 
образовне стандарде на основном нивоу, и  
 

      Разредни испит се полаже из једног или више предмета. 
 

Члан 26. 
 
Разредни испит се полаже у јунском и августовском испитном року. 

 
Члан 27. 

 
Ученик који на разредном испиту у јунском испитном року добије до две недовољне оцене  
из обавезних предмета упућује се на полагање поправног  испита у августовском испитном 
року. 
 
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два предмета или 
не приступи полагању испита из више од два предмета понавља разред.  
 

Члан 28. 
 
Пријављивање кандидата за разредни испит мора претходити роковима за пријављивање 
поправних испита. 
 

Члан 29. 
 
Разредни испит се одржава у роковима који морају да претходе роковима за одржавање 
поправних испита. 
 
 
3.ДОПУНСКИ  ИСПИТ 
 

Члан 30. 
 
Допунски испит у школи може полагати ученик гимназије:  
 

 који је започео образовање  по одређеном плану и програму у другој школи па из 
оправданих разлога настави школовање у овој школи,  

 редован ученик школе који упоредо савлађује план и програм односно део наставног 
плана и програма за други образовни профил, као ванредан уценик. 

 
Члан 31. 

 
Ученик који прелази у нову школу ради завршавања започетог школовања у истом трајању, 
полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени наставним планом и 
програмом који је ученик започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем директора.  
 

Члан 32. 
 
Допунски испити полажу се у испитним роковима: октобарски, децембарски, мартовски, 
мајско-јунски и августовски рок. 



 
 
4.ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 
 

Члан 33. 
 
Статус ванредног ученика у школи имају ученици гимназије:  
 

 који су из оправданих разлога прешли на ванредно школовање; 

 који су изгубили право на редовно школовање; 

 редован ученик који упоредо савлађује наставни план и програм односно део 
наставног плана и програма за други образовни профил, као ванредан ученик; 

 завршног разреда који није приступио полагању поправног испита или га није 
положио, те тако завршава разред у наредној години у школи као ванредан ученик 
полагањем испита из предмета из кога није положио испит;  

 завршног разреда који не положи  матурски испит у августовском испитном року. 
 

Члан 34. 
 
Ванредни ученици полажу испите по предметима и разредима. 
 

Члан 35. 
 
Испитни рокови за ванредне ученике су: октобарски, децембарски, мартовски, мајско-јунски 
и августовски испитни рок. 
 

Члан 36. 
 
Пријављивање испита за ванредне ученике врши се у току прве недеље у месецу у коме су 
предвиђени рокови за полагање испита,осим у августовском испитном року када се 
пријављивање врши у другој недељи августа. 
   

Члан 37. 
 
Полагање испита врши се у последње две недеље у месецу у коме су предвиђени рокови за 
полагање испита, у времену и по распореду који одреди директор школе. 
 

Члан 38. 
 
Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и 
програмом за одговарајући разред, осим из предмета физичко васпитање уколико је ученик 
старији од 20 година.  
 
Само ученик завршног разреда који није приступио полагању поправног испита или га није 
положио, полаже испите из предмета из којих није положио поправни испит у својству 
ванредног ученика.  
 
Владање ванредног ученика се не оцењује. 
 
 
 
 



 
 
5.ИСПИТИ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ЗАВРШАВАЈУ ШКОЛОВАЊЕ У РОКУ КРАћЕМ ОД  
   ПРЕДВИЂЕНОГ  
 

Члан 39. 
 
Ученик гимназије 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 и наредни 
разред. 
 

Члан 40 
 
Ученик може да пријави полагање испита ако је  претходно :  
 

 поднео захтев наставничком већу за стицањем статуса ученика који убрзано 
завршава школовање;  

 наставничко веће, најкасније до краја првог полугодишта утврдило испуњеност 
услова за остваривање права на убрзано школовање; 

 добио сагласност ментора да је савладао  план и програм убрзаног студирања. 
 

Члан 41. 
 
План и програм убрзаног завршавања школовања сачињава ментор, а одобрава 
наставничко веће. 
 
Ученици из члана 37 овог правилника полажу испите у јунском и августовском испитном 
року. 
 
6.ТЕСТ СПОСОБНОСТИ ЗА УПИС У СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 

Члан 42 
 
„У седми разред основне школе у Математичкој гимназији могу се уписати ученици који су 
са успехом завршили шести разред основне школе.  
 
Кандидате за упис пријављују родитељи, односно старатељи.  
 
Сви пријављени кандидати раде тест способности ради утврђивања посебних способности 
за математику.  
 
Тест по програму математике првих шест разреда основне школе припрема и организује 
Математичка гимназија.  
 
Избор ученика за упис у седми разред врши се на основу:  
 

1) резултата са теста посебних способности за утврђивање математичке даровитости. 

(на тесту ученик може да освоји највише 120 бодова);  



2) успеха кандидата на такмичењима из математике у шестом разреду , при чему се у 

обзир узимају само такмичења која организује Друштво математичара Србије која се 

бодују на следећи начин:  

 за освојену прву награду на државном такмичењу такмичењу из математике 

добија се 40 бодова;  

 за освојену другу награду на државном такмичењу из математике добија се   

35 бодова;  

 за освојену трећу награду на државном такмичењу из математике добија се   

30 бодова;  

 за учешће на државном  такмичењу (без награде) добија се   20 бодова;  

3) успеха ученика у претходном школовању сабирањем оцена из математике из петог и 

шестог разреда и средње оцене из свих предмета у петом и шестом разреду, при 

чему по овом основу ученик може да добије највише 20 бодова. 

Ранг листа кандидата се прави тако што се сваком кандидату сабере број бодова освојених 
на основу критеријума 1), 2) и 3).  
 
Уколико два или више ученика имају исти број бодова, приоритет при упису има тест 
способности, а затим резултати са такмичења. “ 
 
 
7.ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
 

Члан 43.  
 

Завршни испит се организује у складу са упутством у Конкурсу који Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја објављује до 01.05. сваке календарске године за 
наредну школску годину.  
 
Регуларност испита обезбеђује директор школе.  
 
 
8.ИСПИТ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА  
 

Члан 44.  
 
Ученик основне школе може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи.  
 
Испит се полаже у јунском и августовском испитном року. 
 
IV. ОДЛАГАЊЕ  ИСПИТА 
 

Члан 45. 
 
Ученик, односно родитељ или старатељ ученика коме је одобрено полагање испита у 
оправданим случајевима може затражити одлагање полагања испита.  
 
Захтев за одлагање полагања испита подноси се најмање један дан пре дана одређеног за 
полагање испита.  



 
Уз захтев за одлагање испита морају се приложити одговарајући докази (лекарско уврење 
или друга одговарајућа документација). 
 

Члан 46. 
 
Одлуку о одобравању одлагања испита доноси директор школе који истовремено одређује 
дан када ће ученик полагати испит чије је одлагање одобрио. 
 
Испит се може одложити за неки други дан у истом испитном року, али се одлагање испита 
из једног испитног рока не може преносити у други испитни рок. 
 

Члан 47. 
 
Редовни ученици одлагање испита могу тражити због здравствених или других оправданих 
разлога, док ванредни ученици одлагање полагања испита у одређеном испитном року могу 
тражити и због обавеза у другој школи, обнавеза на послу, обавеза према спортском клубу 
и сл. 
 
 
V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 48.  
 

Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о организацији и спровођењу 
испита донет 08.09.2011.године. 

Члан 49.  
 

 
 Овај правилник ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 
 
 
 
          
                                        
                                                        
                                                                           Школски одбор 
                                                                         
 
           Жељко Лежаја, председник с.р. 
 
 
 
Објављено на огласној табли школе дана 08.02.2017. године.  
Ступа на снагу 17.02.2017. године 

 
 
 
 
 
  
 
 
       



 
 
 
       

  


