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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – 

др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 77. став 1. тачка 1. 

Статута ОШ “Драган Лукић“ дел.бр. 318 од 30.05.2019. године са 

изменама и допунама бр. I-39 од 23.02.2021. године и бр. I-176/1 од 

29.06.2022. године, Школски одбор Oсновне школе "Драган Лукић" 

дана 29.06.2022. године доноси следећи: 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА  

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН ЛУКИЋ“ 

 

Члан 1. 

     

Овим Правилником мења се Правилник о испитима у Основној школи 

„Драган Лукић“ бр. 320 од 30.05.2019. године са допунама бр. 1314/4 од 

29.12.2020. године. (даље: Правилник). 

 

Члан 2. 

 

Члан 6. Правилника мења се тако да гласи: 

 

„Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит 

писаним путем - решавањем тестова.  

 

Завршни испит ученик осмог разреда полаже на језику на којем је 

остваривао образовно-васпитни рад.  
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Изузетно, завршни испит ученик осмог разреда, на захтев родитеља, 

може да полаже на другом језику ако је то у најбољем интересу 

ученика. 

 

Програмом завршног испита одређују се наставни предмети из којих 

ученик полаже завршни испит.  

 

Прилагођавање завршног испита за ученике којима је потребна додатна 

подршка врши се у складу са врстом потребне додатне подршке.  

 

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу 

школу, у складу са Законом и законом који уређује област средњег 

образовања и васпитања.  

 

Регуларност завршног испита обезбеђује директор.  

 

Резултати завршног испита служе школи за утврђивање квалитета рада 

наставника и школе, ослонац су за развојно планирање и унапређивање 

свеукупног рада школе и служе Министарству за процену стања и 

напретка образовања у Републици Србији.  

 

На основу резултата завршног испита не врши се рангирање школа, али 

успешне школе које покажу изузетну педагошку вредност могу да се 

награде, а неуспешне се упозоравају на потребу унапређивања свог 

рада.“ 

 

Члан 3. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној 

табли и интернет страници школе. 

  

 

У Београду, 29.06.2022. године. 

 

                                                                       Председник школског одбора 

 

 

 На интернет страници и огласној табли школе објављен је дана 

05.07.2022. године.                                                                           


