
На основу члана 119. став 1.тачка 1.Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени
гласник РС 88/17,27/18, 10/19 ,6/20 и 129/21 )  школски одбор МШ“Живорад Грбић“ Ваљево на седници
одржаној дана 27.06.2022. године , донео је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА У МШ“ЖИВОРАД ГРБИЋ“ ВАЉЕВО

Члан 1.

Члан 10. мења се и гласи: 
„ Годишњи испит , односно завршни испит ( за ученике завршних разреда) из главног предмета

полажу ученици трећег, четвртог, петог и шестог разреда шестогодишњег, односно другог, трећег и четвртог
разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.

Годишњи  испит,  односно  завршни  испит  (  за  ученике  завршних  разреда  )  из  солфеђа  полажу
ученици трећег и шестог разреда шестогодишњег и другог и четвртог разреда четворогодишњег основног
музичког образовања и васпитања. 

Завршни  испит  из  теорије  музике  полажу  ученици  шестог  разреда  шестогодишњег  и  четвртог
разреда четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања.

Годишњи испит , односно завршни испит ( за ученике завршних разреда ) из упоредног клавира
полажу ученици другог и четвртог разреда соло певања. 

Годишњи испит  полажу и ученици који убрзано напредују и то у  три испитна рока:  јануарском,
јунском и септембарском. 

Ванредни ученици полажу годишњи испит из свих предмета, у свим разредима. 

Члан 2. 
Члан 11. мења се и гласи: 
„ Ученици који на годишњем испиту основног музичког образовања и васпитања добију негативну

оцену из главног предмета понављају разред.
Ученици који на годишњем испиту добију негативну оцену из неког од осталих предмета полажу

поправни испит у августовском року.
Члан 3. 

У члану 12. став 2. иза речи „ информисање“ додаје се: 
„  и  Правилником о  плану  и  програму наставе и  учења уметничког  образовања и  васпитања за

средњу музичку школу.“

Члан 4.
Члан 15. мења се и гласи: 



„ Разредни испит полажу ученици  који , у току школске године , нису похађали више од трећине
укупног броја часова, а утвди се да нису савладали садржај наставног програма за тај разред. 

Ученици полажу разредни испит  и из предмета из којег  није  одржано више од трећине часова
утврђених наставним планом.

Ученици који добију негативну оцену на разредном испиту полажу поправни испит у августовском
року, а ученици завршног разреда у јунском и августовском року.“ 

Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи: 
„  Поправни испит  полажу ученици  са  недовољном оценом из  предмета  из  којег  се  не  полаже

годишњи испит  и  ученици  са  недовољном оценом на  годишњем испиту  из  солфеђа,  теорије  музике  и
упоредног клавира. 

Ученици са  недовољном оценом на годишњем испиту из  главног  предмета не  могу да полажу
поправни  испит.  Ученик  који  има  до  две  недовољне  закључене  оцене  полаже  поправни  испит  у
августовском, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року. 

Члан 6.
У члану 20. став 2. мења се и гласи: 
„  Ученик од другог  до  завршног  разреда  основног  музичког  образовања и  васпитања и  ученик

средњег образовања и васпитања понавља разред ако на крају другог полугодишта има закључене више од
две недовољне бројчане оцене или не положи поправни испит, осим оцене из владања. 

Члан 7. 
Члан 30. мења се и гласи: 
„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 ( подноси се директору школе у року од три дана од дана саопштења оцене)
2. приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из 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) 
3. приговор на испит ( подноси се директору школе у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту.) 

Директор  школе  у,  у  сарадњи са  стручним  сарадником  и  одељенским  старешином  ,  решењем
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. тачка 2. и 3. овог члана , претходно прибављајући изјаву наставника 
Директор је дужан да предметном наставнику на чију је оцену уложен приговор, у року од три дана од
доношења решења из претходног става достави решење.

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 одељенском већу на разматрање и закључивање.

Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране одељенског већа утвди да
закључна  оцена  из  обавезног  предмета  ,  изборног  програма  и  активности  није  изведена  у  складу  са



прописима или је  приговор  из других  разлога основан,  решењем поништава  закључну  оцену  и  упућује
ученика на полагање испита.

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 одељенском већу на
разматрање и поновно одлучивање , уз учешће стручног сарадника. 

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.

Уколико школа нема потребан број стручних лица ангажује стручно лице из друге школе.
Наставник чија је оцена 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. 

Члан 8.

Измене и допуне Правилника о испитима у МШ“Живорад Грбић“ Ваљево ступају на снагу осмог
дана од дана објављивања на огласној табли школе. 

Председник школског одбора 
_________________________

Весна Обрадовић 

Датум објављивања: ______________________

Датум ступања на снагу: _____________________


