
VI
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
Број: 04/1-012-2-989/12 По овлашћењу,
26. априла 2012. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На осно ву чла на 16. За ко на о си сте му јав них слу жби

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 68/07), чла на
8. За ко на о ми ни стар ским, вла ди ним и дру гим име но ва њи -
ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 25/03) и чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди Ре пу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 118/08), Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 26.
априла 2012. го ди не,  д о н и ј е л а ј е

ОД  Л У  К У
О РАС ПИ СИ ВА ЊУ ЈАВ НОГ КОН КУР СА ЗА ИЗБOР И

ИМЕ НО ВА ЊЕ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЈУ 
СО ЦИ ЈАЛ НО-ГЕ РИ ЈА ТРИЈ СКИ ЦЕН ТАР БА ЊА ЛУ КА

I
Рас пи су је се Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла -

но ва Управ ног од бо ра ЈУ Со ци јално-гери ја триј ски цен тар
Ба ња Лу ка.

II
Оп шти и по себ ни усло ви и кри те ри ју ми за из бор и

име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра ЈУ Со ци јално-гери ја -
триј ски цен тар Ба ња Лу ка про пи са ни су Од лу ком Вла де
Ре пу бли ке Срп ске о утвр ђи ва њу стан дар да и кри те ри ју ма
за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног од бо ра ЈУ Со ци -
јално-гери ја триј ски цен тар Ба ња Лу ка.

III
Рок за под но ше ње при ја ва на Кон курс из тач ке I ове

одлу ке је 15 да на од да на рас пи си ва ња Јав ног кон кур са.
Јав ни кон курс за из бор и име но ва ње чла но ва Управ ног

од бо ра ЈУ Со ци јално-гери ја триј ски цен тар Ба ња Лу ка
обја ви ће се у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске” и
днев ном ли сту “Глас Срп ске”.

IV
По сту пак из бо ра, укљу чу ју ћи пре глед при спје лих при -

ја ва на Кон курс и пред ла га ње кан ди да та, у складу са утвр -
ђе ним кри те ри ју ми ма, из вр ши ће Ко ми си ја за из бор чла но -
ва Управ ног од бо ра ЈУ Со ци јално-гери ја триј ски цен тар
Ба ња Лу ка.

V
Овом од лу ком ста вља се ван сна ге Од лу ка о рас пи си ва -

њу Јав ног кон кур са за из бор и име но ва ње чла но ва Управ -
ног од бо ра Со ци јал но-ге ри ја триј ског цен тра Ба ња Лу ка,
број: 04/1-012-2-2492/11, од 3. новембра 2011. го ди не.

VI
За спрово ђе ње ове oдлуке за ду жу је се Ми ни стар ство

здра вља и со ци јал не за шти те Ре пу бли ке Срп ске.
VII

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.
Број: 04/1-012-2-988/12 По овлашћењу,
26. априла 2012. године потпредсједник Владе,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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На осно ву чла на 63. став 6. За ко на о основ ном обра зо -

ва њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 74/08,
71/09 и 104/11) и чла на 82. За ко на о ре пу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар про свје те и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О ОЦЈЕ ЊИ ВА ЊУ УЧЕ НИ КА У ОСНОВ НОЈ ШКО ЛИ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ
Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу је се на чин и по сту пак вред -
но ва ња, пра ће ња, про вје ра ва ња и оцје њи ва ња зна ња,
успје ха и обра зов них ис хо да уче ња из на став них пред ме та
и вла да ња уче ни ка, усло ви и по сту пак бр жег на пре до ва ња
уче ни ка и дру га пи та ња од зна ча ја за оцје њи ва ње и вред -
но ва ње уче ни ка у основ ној шко ли (у да љем тек сту: шко ла).

Члан 2.
(1) Вред но ва ње зна ња уче ни ка, у сми слу овог пра вил -

ни ка, под ра зу ми је ва си сте мат ско при ку пља ње по да та ка у
про це су уче ња и по стиг ну том ни воу ком пе тен ци ја уче ни -
ка из:

а) зна ња,
б) вје шти на,
в) спо соб но сти,
г) са мо стал но сти и од го вор но сти пре ма ра ду,
д) по ста вље них за да та ка и
ђ) вас пит них ври јед но сти.
(2) На чин, по сту пак и еле мен те вред но ва ња уче ни ка са

смет ња ма у пси хо фи зич ком раз во ју, ко ји са вла да ва ју ин ди -
ви ду ал но при ла го ђе не про гра ме, на став ни ци тре ба да при -
ла го де њи хо вим мо гућ но сти ма, при мје ре но смет њи ко ју
уче ник има.

(3) Под пра ће њем, у сми слу овог пра вил ни ка, под ра зу -
ми је ва се:

а) кон ти ну и ра но уоча ва ње и би ље же ње за па жа ња о:
1) раз во ју ин те ре са, мо ти ва ци је и спо соб но сти уче ни ка,
2) зна њи ма и по стиг ну ћи ма у усва ја њу са др жа ја на -

став ног пред ме та,
3) од но су пре ма ра ду, по ста вље ним за да ци ма и вас пит -

ним ври јед но сти ма и
4) по стиг ну том ни воу ком пе тен ци ја и ис хо да де фи ни -

са них на став ним пла ном и про гра мом.
(4) Про вје ра ва ње зна ња уче ни ка, у сми слу овог пра -

вил ни ка, под ра зу ми је ва про цје ну ни воа зна ња и по стиг ну -
ћа у на став ном пред ме ту или под руч ју, као и у свим об ли -
ци ма ра да у шко ли то ком школ ске го ди не.

(5) Оцје њи ва ње уче ни ка је кон ти ну и ран по сту пак ко -
јим на став ник, на осно ву ши рег и ком плек сног по зна ва ња
уче ни ка, оцје њу је ква ли та тив ну и кван ти та тив ну стра ну
ње го вог ра да и за ла га ња, пре ма утвр ђе ним про пи си ма, од -
но сно пра ти вас пит но-обра зов ни рад и раз вој уче ни ка и
про цје њу је вас пит но-обра зов ни ни во и на пре до ва ње уче -
ни ка.

(6) На став ник мо же да во ди еви ден ци ју о сва ком уче -
ни ку у по себ ној све сци или ро ков ни ку да би олак шао ре а -
ли за ци ју ак тив но сти на ве де них у ст. 1, 3. и 4. овог чла на.

II - ОЦЈЕ ЊИ ВА ЊЕ УЧЕ НИ КА
Члан 3.

Оцје њи ва ње је:
а) при да ва ње број ча не или опи сне ври јед но сти ре зул -

та ти ма кон ти ну и ра ног пра ће ња и про вје ра ва ња зна ња и
уче ни ко вог ра да у то ку са вла да ва ња на став ног про гра ма,

б) са став ни дио про це са на ста ве ко јим се обез бје ђу је
стал но пра ће ње оства ри ва ња по ста вље них ци ље ва, ис хо да
уче ни ка у то ку са вла да ва ња на став ног про гра ма и

в) кон ти ну и ра на пе да го шка ак тив ност ко јом се ис ка зу -
је од нос пре ма уче њу и зна њу, под сти че мо ти ва ци ја за уче -
ње и уче ник оспо со бља ва за објек тив ну про цје ну соп стве -
них по стиг ну ћа и по стиг ну ћа дру гих уче ни ка и раз ви ја си -
стем ври јед но сти.
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Члан 4.
(1) Оцје на је, у сми слу овог пра вил ни ка, ну ме рич ко

и/или опи сно из ра жа ва ње мје ре уче ни ко вих зна ња и по -
стиг ну ћа у ра ду, уче њу и са вла да ва њу са др жа ја на став ног
пла на и про гра ма, као и вла да њу.

(2) Оцје на тре ба да бу де објек тив на и да пред ста вља
по у зда ну мје ру на пре до ва ња и раз во ја уче ни ка и ефи ка -
сно сти у оства ри ва њу про пи са них ци ље ва, ис хо да, као и да
бу де под сти цај за раз вој уче ни ка.

(3) Опи сном оцје ном из ра жа ва се:
а) оства ре ност ци ље ва, ис хо да уче ња у то ку са вла да ва -

ња на став ног про гра ма,
б) ан га жо ва ње уче ни ка у на ста ви,
в) на пре до ва ње у од но су на прет ход ни пе ри од,
г) пре по ру ка за да ље на пре до ва ње уче ни ка и
д) вла да ње уче ни ка.
(4) Опи сне оцје не су:
а) из у зет но успје шан,
б) успје шан и
в) уче ству је.
(5) Кри те ри ју ми за опи сно оцје њи ва ње у пр вом раз ре -

ду шко ле на ла зе се у При ло гу број 1. и чи не са став ни дио
овог пра вил ни ка.

(6) Број ча ном оцје ном из ра жа ва се: сте пен оства ре но -
сти ци ље ва, ис хо да уче ња у то ку са вла да ва ња са др жа ја на -
став ног пла на и про гра ма, ан га жо ва ње уче ни ка у на ста ви,
те вла да ње уче ни ка.

(7) Број ча не оцје не су:
а) од ли чан (5),
б) вр ло до бар (4),
в) до бар (3),
г) до во љан (2) и
д) не до во љан (1).
(8) Кри те ри ју ми за број ча но оцје њи ва ње уче ни ка на ла -

зе се у При ло гу број 2. и чи не са став ни дио овог пра вил -
ника.

(9) При ли ком оцје њи ва ња сте пе на оства ре но сти ци ље -
ва и ис хо да у то ку са вла да ва ња са др жа ја на став ног пла на и
про гра ма про цје њу ју се:

а) вје шти не из ра жа ва ња и са оп шта ва ња,
б) ра зу ми је ва ње,
в) при мје на и вред но ва ње на у че них по сту па ка и про це -

ду ра,
г) рад са по да ци ма и рад на раз ли чи тим вр ста ма тек -

сто ва,
д) умјет нич ко из ра жа ва ње,
ђ) вје шти не,
е) ру ко ва ње при бо ром, ала том и тех но ло ги ја ма и из во -

ђе ње рад них за да та ка и
ж) дру го у скла ду са оче ки ва ним ис хо ди ма про пи са ним

на став ним про гра мом.
(10) Ан га жо ва ње уче ни ка под ра зу ми је ва:
а) од го вор ност пре ма ра ду,
б) од го вор ност пре ма по ста вље ним за да ци ма,
в) ак тив но уче ство ва ње у на ста ви,
г) са рад њу са дру ги ма и
д) ис ка за но ин те ре со ва ње и мо ти ва ци ју.

Члан 5.
(1) Уче ни ке оцје њу ју на став ни ци ко ји из во де на ста ву.
(2) За кључ не оцје не на кра ју пр вог и дру гог по лу го ди -

шта уче ни ци ма од дру гог до де ве тог раз ре да утвр ђу ју одје -
љен ска ви је ћа на при је длог на став ни ка ко ји из во ди на -
ставу.

(3) Уко ли ко на ста ву из од ре ђе ног на став ног пред ме та
ре а ли зу је не ве ри фи ко ва ни на став ник, при је утвр ђи ва ња
за кључ не оцје не шко ла је ду жна да обез би је ди по твр ду и
про вје ру оцје на тог на став ни ка.

(4) По твр ду и про вје ру оцје на из ста ва 3. овог чла на вр -
ши ве ри фи ко ва ни на став ник, те о то ме до ста вља пи са ни
из вје штај одје љен ском ви је ћу.

(5) У слу ча ју да шко ла не ма ве ри фи ко ва ног на став ни -
ка, по твр ду и про вје ру оцје на из вр ши ће на став нич ко
вијеће.

Члан 6.
(1) При ли ком оцје њи ва ња из на став них пред ме та ко ји

зах ти је ва ју по себ не спо соб но сти уче ни ка, као што су:
а) фи зич ко вас пи та ње,
б) му зич ка и
в) ли ков на кул ту ра,
тре ба има ти у ви ду уче ни ко ве спо соб но сти, сте пен

спрет но сти и умје шно сти.
(2) Уко ли ко уче ник не ма раз ви је не по себ не спо соб но -

сти, при ли ком оцје њи ва ња из на став них пред ме та из ста ва
1. овог чла на узи ма се у об зир ин ди ви ду ал но на пре до ва ње
у од но су на соп стве на прет ход на зна ња и по стиг ну ћа, мо -
гућ но сти и ан га жо ва ње уче ни ка у на став ном про це су.

(3) При ли ком оцје њи ва ња уче ни ка са смет ња ма у пси -
хо фи зич ком раз во ју у нај ве ћој мо гу ћој мје ри тре ба ува жа -
ва ти њи хо во ак тив но уче шће у на ста ви и ван на став ним ак -
тив но сти ма ко је су пред ви ђе не на став ним пла ном и про -
гра мом за од ре ђе ну вр сту смет њи.

(4) На став ник тре ба да осло бо ди уче ни ка по је ди них са -
др жа ја на ста ве фи зич ког вас пи та ња због тје ле сног не до -
стат ка или бо ле сти, при вре ме но или за од ре ђе ну школ ску
го ди ну, о че му до но си од лу ку на осно ву при је дло га над ле -
жне здрав стве не уста но ве.

(5) Уче ник ко ји је због тје ле сног не до стат ка или бо ле -
сти осло бо ђен по је ди них об ли ка фи зич ког вас пи та ња не
мо же због то га би ти нео ци је њен, ни ти до би ти не га тив ну
оцје ну, већ се оцје њу је из са др жа ја фи зич ког вас пи та ња ко -
је мо же да оба вља.

Члан 7.
Уче ник са из у зет ним спо соб но сти ма ко ји сти че обра -

зо ва ње и вас пи та ње на при ла го ђен на чин при мје ном ин ди -
ви ду ал ног пла на и про гра ма у скла ду са про пи си ма ко ји ма
се про пи су је шко ло ва ње и сти пен ди ра ње мла дих та ле на та
оцје њу је се на осно ву пра ће ња и оства ри ва ња ин ди ви ду ал -
них ци ље ва и ис хо да уче ња.

Члан 8.
(1) Уче ник ко јем је усљед смет њи у пси хо фи зич ком

раз во ју, те шко ћа у уче њу и дру гих раз ло га по треб на до дат -
на по др шка у обра зо ва њу и вас пи та њу оцје њу је се на осно -
ву оства ре но сти ци ље ва у то ку са вла да ва ња ин ди ви ду ал -
ног пла на и про гра ма.

(2) Уче ник из ста ва 1. овог чла на оцје њу је се на осно -
ву ан га жо ва ња и сте пе на оства ре но сти ци ље ва ин ди ви ду -
ал ног пла на и про гра ма и по сту па ка, узи ма ју ћи у об зир
ње го ве је зич ке, мо то рич ке, чул не и мен тал не мо гућ но сти.

(3) Уче ник из ста ва 1. овог чла на ко ји по ха ђа основ ну
му зич ку шко лу оцје њу је се на осно ву ан га жо ва ња и сте пе -
на оства ре но сти ци ље ва, при че му се узи ма ју у об зир ње -
го ве је зич ке, мо то рич ке и чул не мо гућ но сти, а пре ма уса -
гла ше ним кри те ри ју ми ма на став ни ка уну тар ак ти ва глав -
ног пред ме та ко ји уче ник по ха ђа и свих на став ни ка ак ти ва
пред ме та ко је уче ник има у то ку шко ло ва ња.

(4) Ни во раз ви је но сти ком пе тен ци ја уче ни ка са смет -
ња ма у пси хо фи зич ком раз во ју тре ба про вје ра ва ти на на -
чин у ко јем се уче ник мо же нај бо ље из ра зи ти.

Члан 9.
(1) На став ник тре ба да ство ри што по вољ ни је усло ве у

ко ји ма уче ник мо же ре дов но да ис ка же ре зул та те свог зна -
ња и по стиг ну ћа.
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(2) На став ник мо же на по чет ку на став не го ди не, у по -
је ди ном одје ље њу и на став ном пред ме ту, с ци љем утвр ђи -
ва ња ни воа по зна ва ња са др жа ја ко ји тре ба да слу жи као
осно в за да љи рад, спрове сти увод но или ини ци јал но про -
вје ра ва ње, од но сно из вр ши ти увид у по стиг ну ти ни во зна -
ња и по стиг ну ћа уче ни ка.

(3) Ре зул тат ини ци јал ног про цје њи ва ња не оцје њу је се
и слу жи за пла ни ра ње ра да на став ни ка и да ље пра ће ње на -
пре до ва ња уче ни ка.

Члан 10.
(1) У то ку по лу го ди шта уче ник мо ра би ти оци је њен из

сва ког на став ног пред ме та нај ма ње три пу та.
(2) На кра ју пр вог и дру гог по лу го ди шта уче ник мо ра

би ти оци је њен из вла да ња.
(3) На кра ју пр вог и дру гог по лу го ди шта на став нич ко

ви је ће на при је длог одје љен ског стар је ши не утвр ђу је оп -
шти успјех и вла да ње уче ни ка.

Члан 11.
(1) Уче ни ци пр вог раз ре да оцје њу ју се опи сно из пред -

мет них под руч ја.
(2) Оп шти успјех уче ни ка пр вог раз ре да на кра ју пр вог

и дру гог по лу го ди шта кон ста ту је се ри јеч ју “за вр шио”.
Члан 12.

(1) Уче ни ци од дру гог до де ве тог раз ре да оцје њу ју се
број ча но, а оп шти успјех из свих на став них пред ме та на
кра ју пр вог и дру гог по лу го ди шта из ра жа ва се опи сно и
број ча но.

(2) Оцје на је јав на и са оп шта ва се уче ни ку од мах, са
обра зло же њем.

(3) Оцје не се упи су ју на ча су, у одје љен ску књи гу, са
да ту мом про вје ре и без до дат них зна ко ва.

(4) Уче ни ци основ не му зич ке шко ле оцје њу ју се опи -
сно и број ча но, а оп шти успјех из свих на став них пред ме -
та на кра ју пр вог и дру гог по лу го ди шта из ра жа ва се опи -
сно и број ча но.

Члан 13.
(1) Про вје ра зна ња и по стиг ну ћа уче ни ка оба вља се на

сва ком ча су.
(2) Уче ник се у скла ду са пла ном и про гра мом на став -

ног пред ме та оцје њу је на осно ву:
а) усме не про вје ре зна ња и по стиг ну ћа,
б) пи сме не про вје ре зна ња и по стиг ну ћа и
в) прак тич ног ра да.
(3) Уче ник се оцје њу је и на осно ву ак тив но сти и ње го -

вих ре зул та та ра да, а на ро чи то из:
а) из ла га ња и пред ста вља ња:
1) из ло жбе ра до ва,
2) ре зул та та ис тра жи ва ња,
3) мо де ла,
4) цр те жа,
5) по сте ра,
6) ди зај нер ских рје ше ња;
б) уче шћа у де ба ти и ди ску си ји;
в) пи са ња есе ја;
г) до ма ћих за да та ка;
д) уче шћа у раз ли чи тим об ли ци ма груп ног ра да и
ђ) ра да на про јек ти ма у скла ду са про гра мом на став ног

пред ме та.
(4) По ред на ве де ног у ста ву 3. овог чла на, уче ни ци

основ не му зич ке шко ле оцје њу ју се и на осно ву:
а) јав них на сту па;
б) ин тер них и екс тер них уче шћа и ре зул та та на так ми -

че њи ма;
в) уче шћа у груп ном ра ду:

1) ка мер на му зи ка,
2) хор и
3) ор ке стар.
(5) Зна ње и по стиг ну ће уче ни ка из прак тич ног ра да,

огле да, ла бо ра то риј ске и дру ге вје жбе, умјет нич ког на сту -
па и спорт ске ак тив но сти оцје њу је се на осно ву при мје не
уче ни ко вог зна ња, са мо стал но сти, по ка за них вје шти на у
коришће њу ма те ри ја ла, ала та, ин стру ме на та и дру гих по -
ма га ла у из во ђе њу за дат ка, као и при мје не мје ра за шти те и
без бјед но сти пре ма се би, дру ги ма и око ли ни, у скла ду са
про гра мом на став ног пред ме та.

(6) Уче ни ку ко ји има из ра же не смет ње у гла сов но-го -
вор ној ко му ни ка ци ји мо же се омо гу ћи ти про вје ра ва ње зна -
ња пи са ним пу тем.

(7) Уче ни ку ко ји има из ра же не те шко ће у пи са ној ко -
му ни ка ци ји мо же се омо гу ћи ти про вје ра ва ње у усме ном
об ли ку.

Члан 14.
(1) Пи са не про вје ре зна ња и по стиг ну ћа у тра ја њу до

15 ми ну та оба вља ју се без на ја ве.
(2) Рас по ред пи са них про вје ра зна ња и по стиг ну ћа ду -

жих од 15 ми ну та упи су је се у одје љен ску књи гу и об ја -
вљу је се за сва ко одје ље ње на огла сној та бли шко ле.

(3) Уко ли ко шко ла има ин тер нет стра ни цу, рас по ред
пи са них про вје ра из ста ва 2. овог чла на мо же би ти об ја -
вљен и на ин тер нет стра ни ци шко ле, нај ка сни је до кра ја
тре ће на став не сед ми це у сва ком по лу го ди шту.

(4) Рас по ре дом из ста ва 2. овог чла на мо же да се пла -
ни ра нај ви ше јед на про вје ра у да ну, а три у на став ној сед -
ми ци.

(5) Рас по ред из ста ва 2. овог чла на и про мје не рас по ре -
да утвр ђу је ди рек тор на при је длог одје љен ског ви је ћа.

Члан 15.
(1) Под усме ним про вје ра ма зна ња и по стиг ну ћа (у да -

љем тек сту: усме на про вје ра) под ра зу ми је ва ју се сви усме -
ни об ли ци про вје ре по стиг ну тог ни воа ком пе тен ци ја уче -
ни ка, чи ји је крај њи ре зул тат оцје на.

(2) Усме на про вје ра спро во ди се кон ти ну и ра но, то ком
на став не го ди не, по пра ви лу, по сли је об ра ђе них и увје жба -
них на став них са др жа ја.

(3) Усме на про вје ра и оцје њи ва ње уче ни ка мо же се
спроводи ти на сва ком на став ном ча су и, по пра ви лу, не
сми је тра ја ти ду же од де сет ми ну та по уче ни ку.

(4) У да ну ка да пи ше пи са ну про вје ру зна ња уче ник
мо же би ти усме но про вје ра ван са мо из јед ног на став ног
пред ме та, од но сно из два на став на пред ме та ако тај дан не -
ма пи са ну про вје ру.

Члан 16.
(1) Под пи са ним про вје ра ва њем зна ња и по стиг ну ћа

под ра зу ми је ва ју се сви пи са ни об ли ци про вје ре по стиг ну тог
ни воа ком пе тен ци ја уче ни ка ко ји ре зул ти ра ју оцје ном уче -
ни ко вог пи са ног ра да (у да љем тек сту: пи са на про вје ра).

(2) На став ник је ду жан да оба ви је сти уче ни ке о на став -
ним са др жа ји ма ко ји ће се пи са ним пу тем про вје ра ва ти
пре ма рас по ре ду из чла на 14. став 2. овог пра вил ни ка, нај -
ка сни је пет да на при је про вје ре.

(3) Ис пра вље не и оци је ње не пи са не ра до ве уче ни ка на -
став ник оба ве зно да је уче ни ци ма на увид.

(4) Уко ли ко ро ди тељ или ста ра лац (у да љем тек сту: ро -
ди тељ) же ли, има пра во да у при су ству пред мет ног на став -
ни ка у шко ли из вр ши увид у уче ни ков пи са ни рад из ста ва
3. овог чла на.

(5) Оцје на из пи са не про вје ре упи су је се у одје љен ску
књи гу у ро ку од осам да на од да на про вје ре.

(6) Ако на кон пи са не про вје ре ви ше од 60% уче ни ка
јед ног одје ље ња до би је не до вољ ну оцје ну, оцје не се не
упи су ју у одје љен ску књи гу, а пи са на про вје ра се по ни -
шта ва и по на вља.
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(7) На кон по ни шта ва ња пи са не про вје ре из ста ва 6.
овог чла на, а при је ор га ни зо ва ња по нов не пи са не про вје ре,
на став ник је ду жан да одр жи до пун ску на ста ву.

(8) Оцје не до би је не на по но вље ној пи са ној про вје ри
упи су ју се у одје љен ску књи гу у ро ку од осам да на од да -
на по но вље не пи са не про вје ре.

(9) По но вље ња пи са на про вје ра не ула зи у број про вје -
ра из чла на 14. став 4. овог пра вил ни ка.

Члан 17.
(1) Уче ник не мо же би ти оци је њен из усме не или пи са -

не про вје ре на ча су на ко јем из би ло ко јих раз ло га не при -
су ству је.

(2) Уче ник не мо же би ти оци је њен не га тив ном оцје ном
за на став ну је ди ни цу ко ју на став ник об ра ђу је на те ку ћем
ча су.

(3) На став ник не мо же уче ни ку ума њи ти оцје ну из на -
став ног пред ме та због од но са пре ма ван на став ним ак тив -
но сти ма или не при мје ре ног по на ша ња у шко ли.

Члан 18.
(1) Дје ца са умје ре ном и те жом мен тал ном ре тар да ци -

јом, аути стич на дје ца и дје ца са ви ше стру ким те жим смет -
ња ма оцје њу ју се опи сном оцје ном, и то:

а) ис ти че се,
б) до бар и
в) за до во ља ва.
(2) Оцје не на ве де не у ста ву 1. овог чла на тре ба да бу ду

обра зло же не.
(3) Оп шти успјех уче ни ка из ста ва 1. овог чла на на кра -

ју пр вог и дру гог по лу го ди шта кон ста ту је се ри јеч ју “за вр -
шио”.

III - ЗА КЉУ ЧИ ВА ЊЕ ОЦЈЕ НА ИЗ НА СТАВ НИХ 
ПРЕД МЕ ТА И УТВР ЂИ ВА ЊЕ ОП ШТЕГ 

УСПЈЕ ХА УЧЕ НИ КА
Члан 19.

(1) За кључ на оцје на утвр ђу је се на кра ју пр вог по лу го -
ди шта и на кра ју дру гог по лу го ди шта из свих на став них
пред ме та.

(2) За кључ на оцје на из на став них пред ме та је:
а) од ли чан (5), ако је арит ме тич ка сре ди на оцје на од

4,50 до 5,00,
б) вр ло до бар (4), ако је арит ме тич ка сре ди на оцје на од

3,50 до 4,49,
в) до бар (3), ако је арит ме тич ка сре ди на оцје на од 2,50

до 3,49,
г) до во љан (2), ако је арит ме тич ка сре ди на оцје на од

1,5 до 2,49,
д) не до во љан (1), ако је арит ме тич ка сре ди на оцје на од

1,00 до 1,49.
(3) За кључ на оцје на на кра ју пр вог по лу го ди шта из во -

ди се на осно ву арит ме тич ке сре ди не свих до би је них оцје -
на у пр вом по лу го ди шту.

(4) За кључ на оцје на на кра ју дру гог по лу го ди шта из во -
ди се на осно ву арит ме тич ке сре ди не свих оцје на до би је -
них у дру гом по лу го ди шту и за кључ не оцје не на кра ју пр -
вог по лу го ди шта.

(5) Оцје на не до во љан (1) ни је про ла зна.
(6) На став ник не мо же пред ло жи ти, а одје љен ско ви је -

ће утвр ди ти за кључ ну оцје ну не до во љан (1) уче ни ку ко јем
ни је би ло омо гу ће но по ха ђа ње до пун ске на ста ве.

(7) На став ник не мо же пред ло жи ти, а одје љен ско ви је -
ће утвр ди ти за кључ ну оцје ну утвр ђе ну су прот но од ред ба -
ма овог пра вил ни ка.

Члан 20.
(1) Ако пред мет ни на став ник пред ло жи за кључ ну оцје -

ну ко ја је су прот на од ред ба ма овог пра вил ни ка, одје љен -
ско ви је ће ће, у скла ду са овим пра вил ни ком, нат по ло вич -
ном ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја чла но ва одје љен -
ског ви је ћа утвр ди ти но ву за кључ ну оцје ну.

(2) Утвр ђе на за кључ на оцје на мо ра се обра зло жи ти и
кон ста то ва ти у за пи сни ку одје љен ског ви је ћа.

(3) За кључ на оцје на утвр ђе на на ова кав на чин је ко нач -
на и упи су је се у одје љен ску књи гу, као и дру ге оцје не.

(4) Одје љен ско ви је ће мо же, у из у зет ним слу ча је ви ма,
до ни је ти од лу ку да по ви си по зи тив ну за кљу че ну оцје ну
уче ни ку из јед ног на став ног пред ме та на сље де ћу број ча -
ну оцје ну, уко ли ко сма тра да та оцје на ути че на по бољ ша -
ње оп штег успје ха уче ни ка и под усло вом да је за кљу чи ва -
ње оцје на у ре дов ној на ста ви из оста лих пред ме та спро ве -
де но у скла ду са овим пра вил ни ком.

Члан 21.
(1) За кључ не оцје не се, по за вр шет ку раз ре да, из одје -

љен ске књи ге уно се у ма тич ну књи гу уче ни ка.
(2) Ка да је за кључ на оцје на по гре шно упи са на у одје -

љен ској књи зи, пре цр та ва се и упи су је ис прав на оцје на во -
до от по ор ном тин том уз па ра фи ра ње одје љен ског стар је -
ши не и овје ру ма лим пе ча том шко ле.

(3) Ис прав ка по гре шно упи са не оцје не у ма тич ној књи -
зи вр ши се на исти на чин као у ста ву 2. овог чла на, а па ра -
фи ра ње и овје ра ва ње ма лим пе ча том шко ле вр ши ди рек тор
шко ле.

Члан 22.
(1) Оп шти успјех уче ни ка утвр ђу је се на кра ју пр вог

по лу го ди шта и на кра ју дру гог по лу го ди шта на осно ву
про сје ка за кљу че них про ла зних оцје на из свих на став них
пред ме та.

(2) Оп шти успјех је:
а) од ли чан (5),
б) вр ло до бар (4),
в) до бар (3),
г) до во љан (2) и
д) не до во љан (1).
(3) Уче ник је по сти гао оп шти успјех:
а) од ли чан (5), ако има сред њу оцје ну нај ма ње 4,50,
б) вр ло до бар (4), ако има сред њу оцје ну од 3,50 до

4,49,
в) до бар (3), ако има сред њу оцје ну од 2,50 до 3,49 и
г) до во љан (2), ако има сред њу оцје ну од 2,00 до 2,49.
(4) Уче ни ку ко ји је на кра ју пр вог по лу го ди шта остао

нео ци је њен из јед ног или ви ше на став них пред ме та због
од су ство ва ња са на ста ве, не утвр ђу је се оп шти успјех и
кон ста ту је се да је уче ник нео ци је њен на кра ју пр вог по лу -
го ди шта.

(5) Уче ник из ста ва 4. овог чла на у то ку дру гог по лу го -
ди шта, по ред оба ве зне нај ма ње три, од но сно дви је оцје не,
мо ра има ти и нај ма ње јед ну оцје ну из на став них са др жа ја
ко ји су об ра ђи ва ни у пр вом по лу го ди шту.

(6) Уче ни ку ко ји ни је ис пу нио услов пред ви ђен ста вом
5. овог чла на не мо же се утвр ди ти за кључ на оцје на на кра -
ју дру гог по лу го ди шта, већ се уче ник упу ћу је да по ла же
раз ред ни ис пит.

(7) Уче ник ко јем је у пр вом по лу го ди шту за кљу че на
оцје на из од ре ђе ног на став ног пред ме та, а ко ји је у дру гом
по лу го ди шту остао нео ци је њен из истог пред ме та упу ћу је
се на по ла га ње раз ред ног ис пи та.

Члан 23.
(1) Уче ник пре ла зи у на ред ни раз ред уко ли ко на кра ју

дру гог по лу го ди шта:
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а) има за кљу че не про ла зне оцје не из свих на став них
пред ме та,

б) по ло жи по прав ни ис пит и
в) по ло жи раз ред ни ис пит.
(2) Уче ник се упу ћу је на по прав ни ис пит уко ли ко на

кра ју дру гог по лу го ди шта:
а) из јед ног или два на став на пред ме та има за кљу че ну

оцје ну не до во љан,
б) на раз ред ном ис пи ту до би је оцје ну не до во љан из

јед ног или два на став на пред ме та.
(3) Уче ник се упу ћу је да по на вља раз ред уко ли ко на

кра ју дру гог по лу го ди шта:
а) има за кљу че ну оцје ну не до во љан из ви ше од два на -

став на пред ме та,
б) не по ло жи по прав ни ис пит и
в) не при сту пи по ла га њу по прав ног ис пи та.
(4) Уче ник основ не му зич ке шко ле упу ћу је се да по на -

вља раз ред уко ли ко на кра ју дру гог по лу го ди шта:
а) има за кљу че ну оцје ну не до во љан из глав ног пред -

мета,
б) не по ло жи по прав ни ис пит и
в) не при сту пи по ла га њу по прав ног ис пи та.

Члан 24.
(1) По прав ни ис пит ор га ни зу је се на кон оба ве зне пе то -

днев не при прем не на ста ве у тра ја њу од по де сет ча со ва по
на став ном пред ме ту из ко јег је уче ник упу ћен на по прав ни
ис пит.

(2) При прем ну на ста ву за по прав ни ис пит ре а ли зу је
на став ник ве ри фи ко ван за из во ђе ње на ста ве пред ме та из
ко јег је уче ник упу ћен на по прав ни ис пит.

(3) Уче ни ци де ве тог раз ре да по прав ни ис пит по ла жу у
јун ском ро ку, а уче ни ци од че твр тог до осмог раз ре да по -
прав ни ис пит по ла жу у ав гу стов ском ро ку.

(4) Уче ни ци од пр вог до тре ћег раз ре да не мо гу би ти
упу ће ни на по прав ни ис пит.

(5) Уче ник не мо же у истом да ну по ла га ти и усме ни и
пи сме ни дио ис пи та из на став ног пред ме та из ко јег је упу -
ћен на по прав ни ис пит.

(6) За пи сме ни дио по прав ног ис пи та ко ми си ја тре ба
по ну ди ти три те ме или три гру пе пи та ња од ко јих уче ник
би ра јед ну те му или гру пу пи та ња.

(7) На усме ном ди је лу ис пи та ко ми си ја тре ба да има
нај ма ње три гру пе при пре мље них пи та ња ви ше не го што
има уче ни ка ко ји при сту па ју по ла га њу по прав ног ис пи та.

(8) Ко нач на оцје на из во ди се на осно ву про сјеч не оцје -
не до би је не на усме ном и пи сме ном ди је лу ис пи та.

(9) Пред сјед ник ко ми си је ду жан је да уче ни ку од мах
на кон усме не про вје ре зна ња са оп шти ко нач ну оцје ну из
на став ног пред ме та за ко ји је по ла гао ис пит.

Члан 25.
(1) Уче ник ко ји из оправ да них раз ло га ни је по ха ђао на -

ста ву ви ше од тре ћи не го ди шњег бро ја ча со ва пред ви ђе -
них на став ним пла ном и про гра мом, а оцје њи ва њем се
утвр ди да ни је са вла дао про гра мом утвр ђе не са др жа је, или
ни је оци је њен из јед ног или ви ше пред ме та, упу ћу је се на
по ла га ње раз ред ног ис пи та.

(2) Раз ред ни ис пит по ла же се, по пра ви лу, у јун ском
или ав гу стов ском ис пит ном ро ку.

(3) У из у зет ним слу ча је ви ма, уко ли ко је то у ин те ре су
уче ни ка, шко ла мо же до ни је ти од лу ку о по ла га њу раз ред -
ног ис пи та у ро ку дру га чи јем од ро ка про пи са ног у ста ву
2. овог чла на.

Члан 26.
(1) Уче ник мо же да по ла же раз ред ни ис пит из стра ног

је зи ка ко ји ни је из у ча вао у шко ли.

(2) Ис пит се по ла же по на став ном пла ну и про гра му за
од ре ђе ни раз ред.

(3) Уче ни ку ко ји пре ђе у шко лу у ко јој се као дру ги
стра ни је зик из у ча ва стра ни је зик ко ји он ни је из у ча вао у
шко ли из ко је пре ла зи шко ла мо же:

а) уз са гла сност Ми ни стар ства про свје те и кул ту ре
омо гу ћи ти из у ча ва ње стра ног је зи ка ко ји је уче ник из у ча -
вао од ше стог раз ре да и

б) омо гу ћи ти по ла га ње раз ред ног ис пи та за оне раз ре -
де у ко ји ма уче ник ни је из у ча вао стра ни је зик.

Члан 27.
(1) Ди рек тор шко ле име ну је ко ми си ју од нај ма ње три

чла на пред ко јом се по ла жу по прав ни ис пи ти, раз ред ни
испи ти и ис пи ти из стра ног је зи ка.

(2) Ко ми си ја тре ба има ти нај ма ње два ве ри фи ко ва на
на став ни ка за на став ни пред мет ко ји се по ла же и струч ног
са рад ни ка шко ле.

(3) Уко ли ко шко ла ни је у мо гућ но сти да обез би је ди два
ве ри фи ко ва на на став ни ка у скла ду са ста вом 2. овог чла на,
за чла на ко ми си је мо же би ти име но ван на став ник срод не
гру пе пред ме та.

(4) Ди рек тор шко ле до но си од лу ку о тер ми ни ма по ла -
га ња по прав ног ис пи та, раз ред ног ис пи та и ис пи та из
стра ног је зи ка.

IV - ВЛА ДА ЊЕ
Члан 28.

(1) Вла да ње у сми слу овог пра вил ни ка је уче ни ков од -
нос пре ма оба ве за ма и од го вор но сти ма, мје ра ма без бјед -
но сти у шко ли, по на ша ње пре ма дру гим уче ни ци ма, за по -
сле ни ма и имо ви ни.

(2) Вла да ње уче ни ка оцје њу је се опи сном оцје ном:
а) при мјер но,
б) вр ло до бро,
в) до бро,
г) за до во ља ва,
д) не за до во ља ва.
(3) Оцје ну из вла да ња утвр ђу је одје љен ско ви је ће на

при је длог одје љен ског стар је ши не и одје љен ске за јед ни це.
(4) Оцје на из вла да ња не ути че на оп шти успјех уче ни -

ка.
Члан 29.

(1) Оцје ну при мјер но до би ја уче ник ко ји ре дов но по ха -
ђа на ста ву и по на ша се у скла ду са про пи са ним оба ве за ма
и од го вор но сти ма и пред ста вља при мјер дру ги ма сво јим
од но сом пре ма уче ни ци ма, за по сле ни ма и имо ви ни.

(2) Оцје на из вла да ња сни жа ва се у слу ча ју ка да је уче -
ни ку из ре че на вас пит но-ди сци плин ска мје ра за по вре ду
оба ве зе уче ни ка, и то:

а) вла да ње се оцје њу је оцје ном вр ло до бро уко ли ко се
уче ни ку из рек не вас пит но-ди сци плин ска мје ра - опо ме на
одје љен ског стар је ши не,

б) вла да ње се оцје њу је оцје ном до бро уко ли ко се уче -
ни ку из рек не вас пит но-ди сци плин ска мје ра - укор одје -
љен ског стар је ши не,

в) вла да ње се оцје њу је оцје ном за до во ља ва уко ли ко се
уче ни ку из рек не вас пит но-ди сци плин ска мје ра - укор одје -
љен ског ви је ћа и

г) вла да ње се оцје њу је оцје ном не за до во ља ва уко ли ко
се уче ни ку из рек не вас пит но-ди сци плин ска мје ра - укор
ди рек то ра или укор на став нич ког ви је ћа.

(3) Сни же на оцје на из вла да ња уче ни ку ће би ти по пра -
вље на ка да до ђе до по зи тив них про мје на у по на ша њу уче -
ни ка на тај на чин да се вас пит но-ди сци плин ска мје ра убла -
жа ва или уки да, уко ли ко ни је из ре че на због нео прав да ног
из о ста ја ња са на ста ве.
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(4) Сни же на оцје на из вла да ња тре ба да бу де у функ ци -
ји ко рек тив не вас пит не мје ре и под сти цај уче ни ку да уз по -
др шку шко ле ко ри гу је набо ље сво је вла да ње.

(5) Оцје на из вла да ња се на кра ју дру гог по лу го ди шта
мо же по пра ви ти уче ни ку ко јем је у пр вом по лу го ди шту
сни же на због нео прав да них из о ста на ка, ако је у дру гом по -
лу го ди шту ње го во по на ша ње би ло при мје ре но и ни је имао
нео прав да них из о ста на ка.

Члан 30.
(1) Уче ни ку се за по вре ду оба ве за из ри че вас пит но-ди -

сци плин ска мје ра, и то:
а) опо ме на одје љен ског стар је ши не из ри че се за лак шу

по вре ду оба ве зе уче ни ка и за нео прав да но из о ста ја ње из
шко ле од пет до се дам ча со ва,

б) укор одје љен ског стар је ши не из ри че се за лак ше по -
вре де оба ве за уче ни ка утвр ђе них оп штим ак том шко ле или
за нео прав да но из о ста ја ње из шко ле од осам до 12 школ -
ских ча со ва,

в) укор одје љен ског ви је ћа из ри че се за лак ше по вре де
оба ве за уче ни ка утвр ђе них оп штим ак том шко ле или за
нео прав да но из о ста ја ње из шко ле од 13 школ ских ча со ва
до 24 школ ска ча са,

г) укор ди рек то ра из ри че се за те же по вре де оба ве за
уче ни ка утвр ђе них за ко ном,

д) укор на став нич ког ви је ћа из ри че се за те же по вре де
оба ве за уче ни ка утвр ђе них за ко ном или за нео прав да но
изо ста ја ње из шко ле од 25 до 30 школ ских ча со ва у то ку
школ ске го ди не и

ђ) пре мје штај у дру гу шко лу из ри че се у из у зет ним
слу ча је ви ма за те жу по вре ду оба ве за уче ни ка ка да су прет -
ход но из ре че не мје ре на ве де не у тач ки г) овог ста ва или за
нео прав да но из о ста ја ње са на ста ве ви ше од 30 ча со ва у то -
ку школ ске го ди не.

(2) Вас пит но-ди сци плин ска мје ра из ри че се са мо за
школ ску го ди ну у ко јој је уче ник на чи нио пре кр шај.

(3) Ор ган ко ји је из ре као вас пит но-ди сци плин ску мје ру
ту мје ру мо же уки ну ти или убла жи ти ка да до ђе до по зи -
тив них про мје на у по на ша њу уче ни ка.

(4) Ако је уче ни ку из ре че на вас пит но-ди сци плин ска
мје ра - укор на став нич ког ви је ћа, уче ник мо же да на при -
је длог на став нич ког ви је ћа бу де пре мје штен у дру го одје -
ље ње исте шко ле, о че му ко нач ну од лу ку до но си ди рек тор
шко ле.

(5) Ди рек тор шко ле до но си од лу ку о спро во ђе њу над -
зо ра и по ја ча не са рад ње одје љен ског стар је ши не и струч не
слу жбе са уче ни ком, ко јем је сни же на оцје на из вла да ња на
не за до во ља ва, и ње го вим ро ди те љи ма.

(6) У слу ча ју из ста ва 5. овог чла на, уко ли ко про ци је ни
да је то по треб но, ди рек тор о то ме оба вје шта ва и над ле жни
цен тар за со ци јал ни рад.

V - УЛО ГА НА СТАВ НИ КА И РО ДИ ТЕ ЉА
Члан 31.

(1) На по чет ку школ ске го ди не на став ни ци су ду жни да
упо зна ју уче ни ке и ро ди те ље о на чи ну, кри те ри ју ми ма, по -
ступ ку, ди на ми ци и рас по ре ду оцје њи ва ња.

(2) Одје љен ски стар је ши на је оба ве зан да бла го вре ме -
но, а нај ма ње че ти ри пу та у то ку школ ске го ди не, на при -
мје рен на чин оба вје шта ва ро ди те ље о по стиг ну ћи ма уче -
ни ка, на пре до ва њу, мо ти ва ци ји за уче ње, вла да њу и дру -
гим пи та њи ма од зна ча ја за вас пи та ње и обра зо ва ње уче -
ни ка.

(3) Одје љен ски стар је ши на тре ба сед мич но пла ни ра ти
и одр жа ти нај ма ње је дан тер мин за ин ди ви ду ал не раз го во -
ре са ро ди те љи ма уче ни ка.

(4) Ако ро ди тељ не до ла зи на ро ди тељ ске са стан ке и
ин ди ви ду ал не раз го во ре, одје љен ски стар је ши на га тре ба
пи са ним пу тем оба ви је стити о успје ху, оцје на ма, из о стан -
ци ма уче ни ка и по сље ди ца ма из о ста ја ња, те га по зва ти на
ин ди ви ду ал ни раз го вор.

(5) Ако се ро ди тељ у ро ку од 15 да на од да на до би ја ња
по зи ва не ода зо ве на по зив из ста ва 4. овог чла на, шко ла ће
са тим упо зна ти над ле жни цен тар за со ци јал ни рад и за тра -
жи ти њи хо во по сту па ње.

(6) Ро ди тељ има пра во уви да у оци је ње ну пи са ну про -
вје ру по стиг ну ћа или ре зул тат уче ни ко вог ра да.

(7) Ро ди тељ има пра во да бу де оба ви је штен о ре дов но -
сти по ха ђа ња на ста ве, ра ду, за ла га њу, успје ху и вла да њу
свог дје те та.

(8) Ро ди тељ мо же од шко ле тра жи ти струч ну по моћ у
рје ша ва њу вас пит но-обра зов них про бле ма дје те та, ако их
уочи.

Члан 32.
(1) Одје љен ски стар је ши на је ду жан да за тра жи да се

при го вор ро ди те ља раз ма тра на одје љен ском ви је ћу у слу -
ча ју да ви ше од 70% ро ди те ља уче ни ка из истог одје ље ња
сма тра да од ре ђе ни на став ник не вр ши вред но ва ње, пра ће -
ње, про вје ра ва ње и оцје њи ва ње уче ни ка у скла ду са за ко -
ном и овим пра вил ни ком и да се о то ме из ја сне на ро ди -
тељ ском са стан ку.

(2) Ди рек тор шко ле је ду жан да пре ду зме од го ва ра ју ће
мје ре у скла ду са сво јим над ле жно сти ма, ако одје љен ско
ви је ће утвр ди оправ да ност при го во ра из ста ва 1. овог чла -
на.

(3) У слу ча ју из ста ва 2. овог чла на, ди рек тор је ду жан
да за тра жи од Ре пу блич ког пе да го шког за во да да из вр ши
увид у рад на став ни ка и пред ло жи мје ре за уна пре ђи ва ње
ра да на став ни ка.

Члан 33.
(1) Ди рек тор шко ле је оба ве зан да раз мо три сва ки пи -

са ни при го вор ро ди те ља уче ни ка на по на ша ње на став ни ка
на ча су, про вје ра ва ње и оцје њи ва ње уче ни ка ко је ни је у
скла ду са за ко ном и овим пра вил ни ком.

(2) Уче ник или ње гов ро ди тељ има пра во да под не се
пи са ни при го вор ди рек то ру шко ле ко ји се од но си на:

а) по сту пак оцје њи ва ња уче ни ка у ре дов ној на ста ви,
б) за кључ ну оцје ну,
в) по сту пак оцје њи ва ња уче ни ка на по прав ном и ра -

зред ном ис пи ту и
г) за кључ ну оцје ну на по прав ном и раз ред ном ис пи ту.
(3) У слу ча је ви ма из ста ва 2. овог чла на уче ник или ње -

гов ро ди тељ мо гу под ни је ти при го вор у ро ку од че ти ри да -
на од да на при је ма ђач ке књи жи це или свје до чан ства и за -
тра жи ти да уче ни ци бу ду ко ми сиј ски ис пи та ни и оци је ње -
ни.

(4) Ди рек тор шко ле је ду жан да од лу чи о при го во ру у
ро ку од два да на од да на ње го вог при је ма.

(5) Уко ли ко оци је ни да је при го вор оправ дан, ди рек тор
шко ле је ду жан да фор ми ра ко ми си ју пред ко јом ће уче ник
по ла га ти ис пит, а ко ја има нај ма ње три чла на, од ко јих су
два на став ни ци пред ме та из ко јег се по ла же ис пит, а тре ћи
члан ко ми си је је пе да гог шко ле.

(6) Из у зет но, у шко ла ма гдје је дан на став ник из во ди
на ста ву од ре ђе ног пред ме та у ко ми си ју из ста ва 5. овог
чла на мо же се ан га жо ва ти на став ник од го ва ра ју ћег пред -
ме та из дру ге шко ле.

(7) На став ник на чи ји при је длог је утвр ђе на спор на
оцје на не мо же би ти члан ко ми си је.

(8) Ако је при го вор из ја вљен на оцје ну утвр ђе ну на по -
прав ном или раз ред ном ис пи ту, чла но ви ко ми си је не мо гу
би ти иста ли ца пред ко ји ма је уче ник по ла гао по прав ни,
од но сно раз ред ни ис пит.

(9) Ис пит из ста ва 5. овог чла на оба вља се у ро ку од
три да на од да на одо бре ња по ла га ња ис пи та пред ко ми си -
јом.

(10) Оцје на ко ми си је је ко нач на.
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(11) Уко ли ко оци је ни да при го вор ро ди те ља ни је оправ -
дан, ди рек тор ће до ни је ти рје ше ње ко јим од би ја при го вор
из ста ва 1. овог чла на.

(12) Уче ник или ње гов ро ди тељ мо же из ја ви ти жал бу
школ ском од бо ру на рје ше ње из ста ва 11. овог чла на, у ро -
ку од осам да на од да на при је ма рје ше ња.

(13) Од лу ка школ ског од бо ра је ко нач на.
VI - УБР ЗА НО НА ПРЕ ДО ВА ЊЕ УЧЕ НИ КА

Члан 34.
(1) Уче ник ко ји се ис ти че зна њем и спо соб но сти ма мо -

же за вр ши ти шко лу у ро ку кра ћем од де вет го ди на, али не
кра ћем од се дам го ди на.

(2) Уче ник мо же у то ку јед не школ ске го ди не за вр ши -
ти два раз ре да (у да љем тек сту: убр за но на пре до ва ње) ако
се ис ти че оп штом спо соб но шћу, по сти же нат про сјеч не ре -
зул та те у са вла да ва њу на став ног пла на и про гра ма, има
одли чан оп шти успјех и при мјер но вла да ње у до са да шњем
шко ло ва њу.

Члан 35.
(1) Уче ник мо же убр за но на пре до ва ти у то ку јед не

школ ске го ди не по ла га њем ис пи та из свих про пи са них на -
став них пред ме та раз ре да у ко ји је упи сан и ис пи та из свих
про пи са них на став них пред ме та из на ред ног раз ре да.

(2) Уче ник мо же убр за но на пре до ва ти у то ку јед не
школ ске го ди не у то ку шко ло ва ња од дру гог до пе тог и од
ше стог до осмог раз ре да шко ле, а уче ник му зич ке шко ле
од тре ћег до пе тог раз ре да.

(3) Уче ни ци упи са ни у пр ви раз ред и уче ни ци за вр -
шног раз ре да не мо гу убр за но на пре до ва ти.

Члан 36.
(1) При је длог за убр за но на пре до ва ње уче ни ка под но -

си ро ди тељ уче ни ка на ини ци ја ти ву одје љен ског ви је ћа.
(2) При је длог за убр за но на пре до ва ње уче ни ка под но -

си се ди рек то ру шко ле.
Члан 37.

(1) На кон под не се ног при је дло га за убр за но на пре до ва -
ње уче ни ка из чла на 36. став 1. овог пра вил ни ка, ди рек тор
шко ле при ба вља ми шље ње струч не ко ми си је (у да љем тек -
сту: струч на ко ми си ја) о то ме да ли уче ник ис пу ња ва усло -
ве за убр за но на пре до ва ње и пе да го шко-пси хо ло шкој
оправ да но сти убр за ног на пре до ва ња за од ре ђе ног уче ни ка,
те ми шље ње над ле жне здрав стве не уста но ве о пси хо фи -
зич кој спрем но сти уче ни ка.

(2) Струч ну ко ми си ју фор ми ра ди рек тор шко ле и чи не
је: струч ни са рад ни ци шко ле, на став ник раз ред не или
пред мет не на ста ве и одје љен ски стар је ши на уче ни ка.

(3) Струч на ко ми си ја да је ми шље ње о пе да го шко-пси -
хо ло шкој оправ да но сти за хтје ва, од но сно ми шље ње о то ме
да ли уче ник ис пу ња ва усло ве за на пре до ва ње утвр ђе не
овим пра вил ни ком, у ро ку од се дам да на од да на при је ма
за хтје ва за ми шље ње.

(4) Ди рек тор шко ле, на осно ву ми шље ња струч не ко -
ми си је и над ле жне здрав стве не уста но ве, до но си од лу ку о
за вр ша ва њу од ре ђе них раз ре да у то ку школ ске го ди не (у
да љем тек сту: од лу ка о убр за ном на пре до ва њу), у ро ку од
се дам да на од да на при је ма ми шље ња.

(5) Од лу ком о убр за ном на пре до ва њу уче ни ка утвр ђу је
се ко ји раз ре ди се за вр ша ва ју у ро ку кра ћем од про пи са ног
и утвр ђу је ври је ме и на чин по ла га ња сва ког на став ног
пред ме та.

(6) Од лу ка о убр за ном на пре до ва њу уче ни ка у пи са ном
об ли ку до ста вља се ро ди те љу уче ни ка у ро ку од три да на
од да на до но ше ња.

Члан 38.
(1) Ис пи ти из на ред ног раз ре да мо гу се по ла га ти на

кра ју дру гог по лу го ди шта те ку ће школ ске го ди не, на по -
чет ку на ред не школ ске го ди не и на кра ју пр вог по лу го ди -

шта, у за ви сно сти од вре ме на до но ше ња од лу ке о убр за -
ном на пре до ва њу.

(2) Ис пи те из про пи са них на став них пред ме та за на -
ред ни раз ред уче ник мо же по ла га ти на кра ју дру гог по лу -
го ди шта раз ре да у ко ји је упи сан, ако је до не се на од лу ка о
убр за ном на пре до ва њу до по чет ка апри ла те ку ће школ ске
го ди не.

(3) Ис пи те за на ред ни раз ред уче ник тре ба да по ло жи
нај ка сни је до кра ја те ку ће школ ске го ди не.

(4) Ис пи те из про пи са них на став них пред ме та за на -
ред ни раз ред уче ник мо же да по ла же на по чет ку на ред не
школ ске го ди не, ако је до не се на од лу ка о убр за ном на пре -
до ва њу до по чет ка ју на те ку ће школ ске го ди не.

(5) Ис пи те за на ред ни раз ред уче ник тре ба да по ло жи
нај ка сни је до 15. сеп тем бра.

(6) Ис пи те из про пи са них на став них пред ме та за ра -
зред у ко ји је уче ник упи сан и за пр во по лу го ди ште на ред -
ног раз ре да уче ник мо же да по ла же на кра ју пр вог по лу го -
ди шта, ако је до не се на од лу ка о убр за ном на пре до ва њу до
по чет ка те ку ће школ ске го ди не, а нај да ље до 1. ок то бра.

(7) Ис пи те за раз ред у ко ји је упи сан и за пр во по лу го -
ди ште на ред ног раз ре да уче ник тре ба да по ло жи нај ка сни -
је до по чет ка фе бру а ра те ку ће школ ске го ди не.

(8) Уче ник ко ји по ло жи ис пи те из ста ва 7. овог чла на
по ха ђа ре дов но на ста ву на ред ног раз ре да у дру гом по лу го -
ди шту.

Члан 39.
(1) Ис пи ти из про пи са них на став них пред ме та по ла жу

се усме но, пи сме но и из во ђе њем прак тич ног ра да, а пре ма
про пи са ном на став ном пла ну и про гра му.

(2) Уче ник ко ји успје шно по ло жи све ис пи те из про пи -
са них на став них пред ме та упи су је се у на ред ни раз ред.

(3) Уко ли ко уче ник не по ло жи све ис пи те из про пи са -
них на став них пред ме та, на ста вља да по ха ђа на ста ву ра -
зре да у ко ји је упи сан.

Члан 40.
(1) Зна ње на ис пи ту уче ни ка из про пи са них на став них

пред ме та про вје ра ва на став ник раз ред не на ста ве, од но сно
пред мет ни на став ник истим ис пит ним по ступ ком ко ји се
при мје њу је у ста ри јем раз ре ду.

(2) Зна ње на ис пи ту уче ни ка основ не му зич ке шко ле из
про пи са них на став них пред ме та про вје ра ва на став ник
глав ног пред ме та (ин стру мен та), а пред мет ни на став ник за
оста ле пред ме те од сје ка истим ис пит ним по ступ ком ко ји
се при мје њу је у ста ри јем раз ре ду.

(3) Ис пи ти из про пи са них на став них пред ме та на ред -
ног раз ре да по ла жу се пред ис пит ном ко ми си јом ко ју фор -
ми ра ди рек тор шко ле, а ко ју чи не нај ма ње три чла на.

(4) Ис пит на ко ми си ја за уче ни ке раз ред не на ста ве има
два на став ни ка раз ред не на ста ве, а за уче ни ке пред мет не
на ста ве има два ве ри фи ко ва на на став ни ка за на став ни
пред мет ко ји се по ла же.

(5) Уко ли ко шко ла не ма два ве ри фи ко ва на на став ни ка
за пред мет ко ји се по ла же, члан ис пит не ко ми си је мо же би -
ти ве ри фи ко ван на став ник из дру ге шко ле.

VII - ПРЕ ЛА ЗНА И ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА
Члан 41.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о оцје њи ва њу уче ни ка у основ ној шко ли (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 108/09).

Члан 42.
Овај пра вил ник об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла сни ку

Ре пу бли ке Срп ске”, а сту па на сна гу по чевши од школ ске
2012/2013. го ди не.
Број: 07.020/020-149/11
априла 2012. године Министар,
Бања Лука Антон Касиповић, с.р.
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При лог број 1.
Кри те ри ју ми за опи сно оцје њи ва ње у пр вом раз ре ду

ОЦЈЕ НА                              КРИ ТЕ РИ ЈУМ
Из у зет но успје шан Уче ник ко ји је усво јио ви ше од 

90% оче ки ва них ис хо да 
оба ве зних и се лек тив них 
са др жа ја из пред мет них 
под руч ја: Мо ја око ли на; Го вор, 
из ра жа ва ње, ства ра ње; Рит ми ка, 
спорт, му зи ка.

Успје шан Уче ник ко ји је усво јио ве ћи ну 
оче ки ва них ис хо да са мо из 
оба ве зних са др жа ја из 
пред мет них под руч ја: Мо ја 
око ли на; Го вор, из ра жа ва ње, 
ства ра ње; Рит ми ка, спорт, 
му зи ка.

Уче ству је Уче ник ко ји је уче ство вао у 
свим ак тив но сти ма, али ни је 
усво јио ве ћи ну оче ки ва них 
ис хо да оба ве зних са др жа ја из 
пред мет них под руч ја: Мо ја 
око ли на; Го вор, из ра жа ва ње, 
ства ра ње; Рит ми ка, спорт, 
му зи ка.

При лог број 2.
Кри те ри ју ми за број ча но оцје њи ва ње уче ни ка

ОЦЈЕ НА                                 КРИ ТЕ РИ ЈУМ
Од ли чан (5) Уче ник ко ји оства ру је ве о ма 

зна ча јан на пре дак у 
са вла да ва њу на став ног 
про гра ма и у до сти за њу 
за хтје ва ко ји су утвр ђе ни 
оче ки ва ним ис хо ди ма 
про пи са них на став ним пла ном 
и про гра мом, од но сно за хтје ва 
ко ји су од ре ђе ни 
ин ди ви ду ал ним обра зов ним 
пла ном, уз ве о ма ви сок сте пен 
ан га жо ва ња.

Вр ло до бар (4) Уче ник ко ји оства ру је зна ча јан 
на пре дак у са вла да ва њу 
на став ног про гра ма и у 
до сти за њу за хтје ва ко ји су 
утвр ђе ни оче ки ва ним ис хо ди ма 
про пи са них на став ним пла ном 
и про гра мом, од но сно за хтје ва 
ко ји су од ре ђе ни 
ин ди ви ду ал ним обра зов ним 
пла ном, уз ви сок сте пен 
ан га жо ва ња.

До бар (3) Уче ник ко ји оства ру је на пре дак 
у са вла да ва њу на став ног 
про гра ма и у до сти за њу за хтје ва 
ко ји су утвр ђе ни оче ки ва ним 
ис хо ди ма про пи са них 
на став ним пла ном и про гра мом, 
од но сно за хтје ва ко ји су 
од ре ђе ни ин ди ви ду ал ним 
обра зов ним пла ном, уз по моћ 
на став ни ка и ан га жо ва ње 
уче ни ка.

До во љан (2) Уче ник ко ји оства ру је 
ми ни ма лан на пре дак у 
са вла да ва њу на став ног 
про гра ма и у до сти за њу 
за хтје ва ко ји су утвр ђе ни у 
ве ћем ди је лу оче ки ва них ис хо да 
про пи са них на став ним пла ном 
и про гра мом, од но сно за хтје ва 

ко ји су од ре ђе ни 
ин ди ви ду ал ним обра зов ним 
пла ном, уз зна чај ну по моћ 
на став ни ка и ан га жо ва ње 
уче ни ка.

Не до во љан (1) Уче ник ко ји ни уз зна чај ну 
по моћ на став ни ка не оства ру је 
ми ни ма лан на пре дак у 
са вла да ва њу на став ног 
про гра ма и у до сти за њу 
за хтје ва ко ји су утвр ђе ни 
оче ки ва ним ис хо ди ма 
про пи са них на став ним пла ном 
и про гра мом.

1070
На осно ву чла на 44. За ко на о сред њем обра зо ва њу и

вас пи та њу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
74/08, 106/09 и 104/11) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), ми ни стар про свје те
и кул ту ре  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К
О ПЛА НУ УПИ СА УЧЕ НИ КА У ПР ВИ РАЗ РЕД 

СРЕД ЊИХ ШКО ЛА
Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се план упи са уче ни ка у
пр ве раз ре де у јав не сред ње шко ле у школ ској 2012/13. го -
ди ни (у да љем тек сту: План упи са).

Члан 2.
Пла ном упи са утвр ђу је се број:
а) уче ни ка,
б) одје ље ња,
в) смје ро ва у гим на зи ји,
г) стру ка и за ни ма ња у струч ним тех нич ким шко ла ма,
д) стру ка и за ни ма ња у струч ним шко ла ма,
ђ) стру ка и за ни ма ња у шко ла ма за уче ни ке са по себ -

ним обра зов ним по тре ба ма,
е) од сје ка у умјет нич ким шко ла ма и
ж) за ни ма ња у вјер ској шко ли.

Члан 3.
План упи са у гим на зи ја ма са др жи:
а) број одје ље ња по смје ро ви ма и
б) број уче ни ка по одје ље њи ма, пла ни ра них за упис у

је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.
Члан 4.

План упи са у струч ним тех нич ким шко ла ма и струч -
ним шко ла ма са др жи:

а) број стру ка,
б) број за ни ма ња,
в) број одје ље ња по стру ка ма,
г) број одје ље ња по за ни ма њи ма и
д) број уче ни ка по одје ље њи ма, пла ни ра них за упис у

је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.
Члан 5.

План упи са у умјет нич ким шко ла ма са др жи:
а) број од сје ка,
б) број одје ље ња по од сје ци ма и
в) број уче ни ка по одје ље њи ма, пла ни ра них за упис у

је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве.
Члан 6.

План упи са у шко ла ма за уче ни ке са по себ ним обра -
зов ним по тре ба ма са др жи:
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