
 Основна школа "Драган Лукић" 

Неде Спасојевић бр. 6, 11070 Нови Београд 

Тел.: (011) 228-13-90, (011) 228-17-65 

e-mail: osdraganlukic@gmail.com 

www.osdraganlukic.rs 

Мат. бр. 17806343; ПИБ 107197227 

Шифра делатности: 8520 (основно образовање) 

 

Дел. број: I-176/3 

Дана: 29.06.2022. 

 

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 ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ 

УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ДРАГАН ЛУКИЋ“ 

 

Члан 1. 

     

Овим Правилником мења се Правилник о правима, обавезама и 

одговорности ученика у основној школи бр. 230 од 05.03.2020. године. 

(даље: Правилник). 

 

Члан 2. 

 

Након члана 10. Правилника додаје се нови члан који гласи: 

 

„3а. Приговор на испите којима се завршава ниво образовања 

 

Члан 10а. 
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Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, 

односно други законски заступник има право да поднесе приговор на 

привремене резултате завршног испита на крају основног образовања и 

васпитања, завршног испита у средњем образовању и васпитању, 

опште, уметничке и стручне матуре.  

 

Приговор из става 1. овог члана подноси се школи у којој је ученик 

полагао испит, у року од 24 сата од објављивања привремених 

резултата испита.  

 

О приговору на привремени резултат на завршни испит на крају 

основног образовања и васпитања, општу матуру, као и 

општеобразовне предмете на стручној и уметничкој матури, 

првостепена комисија одлучује у року од 24 часа од истека рока за 

подношење приговора.  

 

Ако није задовољан одлуком комисије из става 3. овог члана, ученик, 

његов родитељ, односно други законски заступник има право да 

поднесе приговор другостепеној комисији, у року од 24 часа од пријема 

одлуке комисије.  

 

Другостепена комисија одлучује о приговору из става 4. овог члана у 

року од 24 часа од истека рока за подношење приговора.  

 

О приговору на привремене резултате стручног испита на стручној 

матури, уметничког наставног предмета на уметничкој матури и 

завршног испита у средњем образовању и васпитању, одлучује 

комисија у року од 48 сати од истека рока за подношење приговора.  

 

Ако комисија из ст. 3, 5. и 6. овог члана утврди да је приговор основан, 

може изменити број бодова на тесту.  

 

Одлука комисије из ст. 5. и 6. овог члана је коначна.  

 

Састав, начин образовања и рада комисија из ст. 3, 5. и 6. овог члана 

уређују се у упутству за организацију и спровођење испита које доноси 

министар, у складу са чланом 78. став 5. закона.“ 

 

Члан 3. 

 



У члану 38. Правилника након става 4. додају се нови став 5. и 6. који 

гласе: 

„Податак да је образовање стечено по ИОП2 и ИОП3 уноси се у 

одговарајући део обрасца јавне исправе. 

 

 Податак о ЈОБ-у уноси се у евиденцију коју установа води у 

штампаном и/или електронском облику, као и обрасце јавних исправа 

које издаје у складу са законом.“ 

 

Члан 4. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној 

табли и интернет страници школе. 

  

На интернет страници и огласној табли школе објављен је дана 

.06.2022. године. 

 

У Београду, 29.06.2022. године. 

 

                                                                       Председник школског одбора 

 

 

                                                                                  ____________________ 

 

На интернет страници и огласној табли школе објављен је дана 

05.07.2022. године. 


