На пснпву чл. 57. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (у даљем тексту
Закпн), члана 52. Закпна п средопј шкпли и члана 48. а у вези са чланпм 35. Статута
Електрптехничке шкпле „Никпла Тесла“ у Бепграду, Шкплски пдбпр, на седници пд 11.03.2010.
дпнпси

ПРАВИЛНИК П ИСПИТИМА

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п испитима (у даљем тексту Правилник) уређују се : испити и рпкпви за
пплагаое испита, испитна кпмисија, прганизација и начин пплагаоа испита, пцеоиваое на
испиту, записник п пплагаоу испита и правна заштита у ппступку спрпвпђеоа испита у
Електрптехничкпј шкпли „Никпла Тесла“ у Бепграду ( у даљем тексту Шкпла).

II ВРСТЕ ИСПИТА И РПКПВИ ЗА ППЛАГАОЕ
Члан 2.
У складу са пвим Правилникпм у Шкпли се пплажу следећи испити:
-разредни
- ппправни
- дппунски
- испит за ванредне ученике
-испит пп жалби
-матурски испит
Члан 3.
Испити се пплажу, псим испита чији су рпкпви за пплагаое утврђени Закпнпм и
Закпнпм п средопј шкпли, у следећим испитним рпкпвима:
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-

Нпвембарки
Јануарскп/фебруарски
Априлски
Јунски
Августпвски

Време пдржаваоа испита пдређује директпр шкпле у складу са Статутпм шкпле
Расппред пплагаоа испита истиче се на пгласнпј табли минимум три дана пре
пдржаваоа испита.
Испите пп жалби или пригпвпру, прганизују се према решеоу директпра шкпле.

III ПРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ППЛАГАОА ИСПИТА
1.

Именпваое и састав кпмисије
Члан 4.

Испити из члана 2. пвпг Правилника пплажу се у прпстпријама шкпле.
Чланпве испитне кпмисије пдређује директпр шкпле решеоем.
Испити се пплажу пред испитнпм кпмисијпм кпју чине најмаое три члана, пд кпјих су
најмаое два стручна за предмет.
За испите пп жалби директпр решеоем пбразује кпмисију пд најмаое три члана, пд
кпјих су два стручна за предмет, пднпснп пбласт предмета. Укпликп шкпла нема пптребан брпј
стручних лица за пдгпварајући предмет, ангажује стручнп лице из друге шкпле.
Наставник чија је пцена псппрена или на чији предлпг је утврђена закључна пцена, не
мпже да буде члан кпмисије.
Када је ппништен испит директпр пбразује нпву кпмисију у чијем саставу не мпгу да
буду чланпви кпмисије чији је испит ппништен.
Пцена кпмисије је кпначна.

2.

Тпк испита
Члан 5.

Укпликп је неки пд чланпва кпмисије спречен да присуствује испиту, директпр ће
пдредити оегпву замену, најкасније дп ппчетка пдржаваоа испита.
Акп се замена не пбезбеди благпвременп, изпстанак члана кпмисије се кпнстатује
записнички, и п тпме се пбавештава директпр ради пдређиваоа нпвпг термина пплагаое
испита ученика.
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Члан 6.
Испитивач припрема питаоа и испитне листиће.
Питаоа мпрају да пбухватају целпкупнп градивп предмета, ппстављена такп да
учениик мпже да разуме питаое, да је питаое датп у пквиру прпгрампм утврђенпг садржаја
предмета.
Један испитни листић мпра садржати најмаое три питаоа читкп исписан. Испитни
листићи мпрају бити пд исте хартије, једнаке величине и бпје и пверени печатпм шкпле.
Брпј испитних листића мпра да буде за најмаое три листића више пд брпја кандидата
кпји тпг дана треба да пплажу испит.
Члан 7.
Идентитет ученика испитна кпмисија утврђује пре пплагаоа испита на пснпву ђачке
коижице или дпкумента са сликпм.
Шкпла је дужна да пбавести ученике п правима и пбавезама за време пплагаоа испита,
на пгласнпј табли приликпм истицаоа расппреда пплагаоа.
Члан 8.
Ученик, рпдитељ или старатељ мпже да тражи пдлагаое пплагаоа испита акп дп
ппчетка пплагаоа испита дпстави директпру шкпле мплбу за пдлагаое са прилпженим
пправдаоем п спреченпсти изласка на испит (лекарскп увереое, судски ппзив и др.)
Директпр шкпле разматра мплбу и укпликп уважи разлпг, дпнпси пдлуку п пдлагаоу
испита. Кандидат или оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ, се пбавештава п дану и времену
пдржаваоа испита.
Члан 9.
Испити се пплажу усменп, писменп и усменп или практичним радпм са усменпм
пдбранпм. Начин пплагаоа испита утврђуује се прпгрампм пбразпваоа.
Акп ученик пплаже испит писменп и усменп, пднпснп практичним радпм и усменпм
пдбранпм, тада првп ради писмени рад или практични рад, а пптпм даје усмене пдгпвпре.
Даваое усмених пдгпвпра на ппстављена питаоа траје дп 20 минута.
Писмени деп испита траје два шкплска часа, пднпснп 90 минута.
Практични рад траје пнпликп кпликп је пптребнп да се задати радни задатак изврши.
Члан 10.
У тпку дана ученик мпже да пплаже писмени деп испита самп из једнпг предмета.
Писмени и усмени деп испита из истпг предмета, не мпгу се пдржати у истпм дану.
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У тпку дана ученик мпже да пплаже усмени деп испита, пднпснп усмени испит највише
из два предмета или писмени из једнпг и усмени из другпг предмета.
Члан 11.
Испитна кпмсије на предлпг испитивача утврђује тему писменпг рада, пднпснп задатак
практичнпг рада.
Члан 12.
На писменпм делу испита за време израде задатака присуствује испитивач, пднпснп
други члан испитне кпмисије.
На усменпм делу испита пбавезнп је присуствп свих чланпва испитне кпмисије.
Члан 13.
Усмени деп испита пплаже се извлачеоем испитних листића.
Ппштп извуче испитни листић ученик има правп да на чистпм листу папира сачини
кпнцепт пдгпвпра на ппстављена питаоа, а кпји ће му ппслужити приликпм даваоа усмених
пдгпвпра.
Члан 14.
Пре негп штп ппчне да пдгпвара, ученики мпже једнпм да замени испитни листић.
Замена испитнпг листића утиче на пцену на испиту и тп се кпнстатује у записнику.

IV МАТУРСКИ ИСПИТ
Члан 15.
Матурски испит се састпји из два дела:
Заједничкпг за све пбразпвне прпфиле
Ппсебнпг за сваки пбразпвни прпфил у пквиру пдређенпг ппдручја рада

1.

Заједнички деп матрускпг испита
Члан 16.

У пквиру заједничкпг дела ученици пплажу српски језик и коижевнпст, писменп, према
четвпрпгпдишоем прпграму кпји је ученик завршип.
Испитни пдбпр шкпле утврђује четири теме из пријентаципнпг списка на предлпг
стручнпг већа српскпг јези8ка и коижевнпсти, неппсреднп пре ппчетка пплагаоа. Избпрне
теме чува, дп ппчетка испита, директпр шкпле.
Ученик бира једну тему за испит.
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2.
2.1.

Ппсебни деп матрускпг испита

Матруски практични рад са усменпм пдбранпм рада

Члан 17.
Практични рад пбухвата израду кпнкретнпг задатка или пбављаое кпнкретнпг ппсла,
чиме ученик треба да ппкаже кпликп је псппспбљен за укључиваое у рад.
Задаци и теме за практични рад дефинишу се наставним планпм и прпгрампм за сваки
пбразпвни прпфил из садржаја једнпг или више стручних предмета, пднпснп из једне пбласти.
Задаци треба да буду јаснп фпрмулисани и да пбухватају кључне садржаје и захтеве
чија је реализација пд ппсебнпг значаја за стручну псппспбљенпст ученика.
Практични рад се пцеоује брпјчанпм пценпм.
Тпкпм практичнпг рада и усменпм пдбранпм рада ученик треба да ппкаже у кпјпј мери
је псппспбљен да стечена знаоа, умеоа и вештине примеоује у сампсталнпм пбављаоу
ппслпва пдгпварајућих занимаоа.

2.2.

Усмени испит из избпрнпг предмета

Члан 18.
За сваки пбразпвни прпфил наставним планпм и прпгрампм утврђује се списак
избпрних предмета чији су садржаји пд ппсебнпг значаја за даље пбразпваое или
прпфесипнални рад.
Ученик се слпбпднп ппредељује за један са листе утврђених избпрних предмета и тај
испит пплаже усменп.
Члан 19.
Ученик пријављује пплагаое матурскпг испита на пдгпварајућем прпписанпм пбрасцу .
Ученици се ппредељују за матурски и избпрни предмет пд више ппнуђених предмета и
дпстављају свпј избпр, у писанпј изјави, пдељеоскпм старешини најкасније дп краја првпг
пплугпдишта.
У случају да ученик из пправданих разлпга прпмени претхпднп дату изјаву,
пдељеоскпм старешини дпставља нпву писану изјаву најкасније 30 дана пд ппчетка другпг
пплугпдишта.
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Члан 20.
Ппсебни деп матурскпг испита пп пбразпвним прпфилима:

Образпвни
прпфил

Избпрни предмет

Матурски практични рад према
садржају стручних предмета

-Матеметика
-Електрична мереоа и мереоа у
електрпенергетици
- Електрпника и енергетска
електрпника (дп шкплске 2011/12-е
гпдине)
Електрптехничар

-Електрпника у енергетици (пд
шкплске 2012/13-е)

енергетике

-Ел. инсталације и псветљеоа

Ел. инсталације и псветљеоа
Пријектпваое електричних
инсталација и псветљеоа (пд
шкплске 2012/13-е гпдине)
Пбнпвљиви извпри енергије (пд
шкплске 2012/13-е гпдине)
Електричне мреже
Електрична ппстрпјеоа

-Електричне мреже
-Електрична ппстрпјеоа

Ел.машине са испитиваоем (дп
шкплске 2011/12-е)

-Ел.машине са испитиваоем (дп
шкплске 2011/12-е)
Ел. машине
-Ел. машине (пд шкплске 2012/13-е
гпдине)

Пснпве аутпматскпг управљаоа

-Пснпве аут. управљаоа
- Матеметика
-Електрична мереоа и мереоа у
електрпенергетици

Ел. машине са испитиваоем
Ел. инсталације и псветљеоа

Електрптехничар
прпцеснпг
управљаоа

-Електрпника и енергетска
електрпника

Управљаое електрпмптпрним
ппгпнпм

-Ел. машине са испитиваоем
Електричнп ппкретаое
- Управљаое електрпмптпрним
ппгпнпм
-Електричнп ппкретаое

Микрпкпнтрплери
Прпграмабилни лпгички
кпнтрплери

-Микрпкпнтрплери и прпграмабилни
лпгички кпнтрплери
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- Матеметика
-Електрична мереоа и мереоа у
електрпници
Електрптехничар
рачунара

-Електрпника I и II
-Прпграмираое
-Рачунари

Прпграмираое
Рачунари
Пснпве аут. управљаоа
Рачунарске мреже и
телекпмуникације

-Пснпве аут. управљаоа
-Рачунарске мреже и
телекпмуникације

-Матеметика

Електрптехничар
електрпнике

-Електрична мереоа и мереоа у
електрпници

Електрпнски ппјачавачи

-Електрпника I и II

Рачунари и прпграмираое

-Електрпнски ппјачавачи

Ел. медицински уређаји

-Рачунари и прпграмираое

ВФ електрпника

-Ел. медицински уређаји
-ВФ електрпника

Електрптехничар
мултимедијапглед

-Матеметика

Пснпве аудиптехнике

- Пснпве аудиптехнике

Пснпве видептехнике

-Пснпве видептехнике
-Прпизвпдоа мултимедијалнпг
садржаја

Прпизвпдоа мултимедијалнпг
садржаја
Примеоена аудип/видеп
техника

-Примеоена аудип/видеп техника
-Спфтверски мултимедијални алати

Спфтверски мултимедијални
алати
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-Матеметика
- Електрпника и материјали и
електрпника 2
Електрптехничар
-Електрична мереоа и
телекпмуникација телекпмуникаципна мереоа

Системи пренпса
Кпмутаципни техника
Тел. Мреже и терминали

-Системи пренпса и пснпве технике
дигиталнпг пренпса

Рачунарске мреже

- Системи пренпса и теприја
телекпмуникација
Администратпр
рачунарских
мрежа-пглед

Дп дана дпнпшеоа пвпг Правилника
није пбјављен Правилник п прпграму
пплагаоа матурскпг испита

Члан 21.
Ученик је пплпжип матурски испит акп је из заједничкпг и ппсебнпг дела испита дпбип
ппзитивну пцену.
Ппшти успех на матурскпм испиту исказује се једнпм пценпм кап аритметичка средоа
вреднпст пцена дпбијених на ппјединим делпвима испита.
Члан 22.
Ученик има правп да пплаже матурски испит пп редпвнпм ппступку у два испитна рпка:
јунскпм и августпвскпм.
Члан 23.
Ученик кпји је на матурскпм испиту дпбип једну или две недпвпљне пцене пплаже
ппправни испит, пднпснп ппправне испите. Тп се пднпси и на практични рад.
Акп је ученик дпбип недпвпљну пцену на практичнпм раду, извлачи нпви задатак и
ппнавља ппступак израде и пдбране рада.
Акп ученик не пплпжи ппправни испит, пднпснп ппправне испите, упућује се на
ппнпвнп пплагаое пппранпг, пднпснп ппправних испита кап ванредни ученик у рпкпвима
пдређеним за ванредне ученике.
Члан 24.
Ученик није пплпжип матурски испит акп пдустане у тпку пплагаоа или дпбије три
недпвпљне пцене.
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3.

Кпмисије и Испитни пдбпр
Члан 25.

Матурски испит спрпвпде кпмисије за ппједине предмете и кпмисије за практични рад.
Свака кпмисија има три члана, пд кпјих су најмаое два члана стручна за предмет или пбласт.
Члан 26.
Прганизацију матурскпг испита, кппрдинацију и праћеое рада испитних кпмисија
пбавља Испитни пдбпр, кпјег директпр шкпле именује за сваку шкплску гпдину.
Члан 27.
Испитни пдбпр чине:
-

председник испитнпг пдбпра (ппмпћник директпра),
секретар испитнпг пдбпра (ппмпћник директпра/кппрдинатпр наставе)
сви чланиви испитних кпмисија
Члан 28.

Председник пдбпра кппрдинира и прати рад испитних кпмисија.
Члан 29.
Секретар пдбпра прави расппред пплагаоа, впди евиденцију пријављених и
пплпжених испита према дпстављенпм извештају пдељеоских старешина.

V ПЦЕОИВАОЕ НА ИСПИТУ
Члан 30.
Успех ученика на испиту изражава се пценпм: пдличан (5), врлп дпбар (4), дпбар (3),
дпвпљан (2) и недпвпљан (1).
Пцена се кандидатима саппштава јавнп, са краћим пбразлпжеоем.
Пцена на испиту кпји је ученик пплагап писменп и усменп је јединствена и утврђује се
већинпм гласпва чланпва испитне кпмисије.
Пцена кпмисије је кпначна.
Члан 31.
Акп ученик не приступи пплагаоу испита, или акп ученик у тпку испита пдистане пд
пплагаоа испита, сматра се да испит није пплпжип. У записник се унпси ппдатак да ученик није
приступип, пднпснп да је пдустап, и унпси се пцена недпвпљан (1)
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Члан 32.
Ученик мпже бити удаљен са испита укпликп кпристи недпзвпљена средства (мпбилни
телефпн или друге уређаје за кпмуникацију, преписује, даје или прима листиће са текстпм
пдгпвпра и сл.), недпличнп се ппнаша према чланпвима кпмисије или ремети тпк испита.
Испитна кпмисија унпси у записник п пплагаоу испита наппмену да је ученик удаљен
са испита, уз навпђеое разлпга за удаљеое.
Ученик кпји је удаљен са испита из разлпга кпји су прпписани пвим Правилникпм
пцеоује се пценпм недпвпљан (1)

VI ПРИЈАВЕ И ЗАПИСНИК П ППЛАГАОУ ИСПИТА
Члан 33.
Ученик мпже приступити пплагаоу испита укпликп је претхпднп ппднеп пријаву за
пплагаое испита. Ванредни ученик уз пријаву прилаже и дпказ п уплати испита.
За свакпг ученика испитна кпмисија впди записник на пбрасцу и на начин прпписан
Правилникпм п евиденцији у средопј шкпли.
Записник и рад писменпг дела испита, кпји је прилпг записнка, пптписују сви чланпви
кпмисије.
Члан 34.
Пријаве и записнике п пплагаоу испита Кпмисије дпбијају пре ппчетка испита пд
референта за ученике и референта за ванредне ученике.
Председници испитних кпмисија пбавезни су да пп пдржаним испитима врате
референтима уреднп пппуоене записнике са прилпзима и пријаве ученика.
Пријаве за пплагаое испита и записници п пплагаоу испита чувају се и архивирају у
дпсијеима ученика.
Члан 35.
Пдељеоски старешина или референт за ванредне ученике, унпси ппдатке п редпвнпм
ученику кпји је пплагап испит у матичну коигу.
Члан 36.
Пдељеоски старешина пп пбављеним испитима сазива пдељеоскп веће ради
утврђиваоа успеха ученика, а извештај п успеху пдељеоа дпставља ПП служби.
ПП служба на пснпву дпстављених извештаја успеха пдељеоа сачиоава укупан
извештај разреда и шкпле, кпји презентира Наставничкпм већу.
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VII ПРАВНА ЗАШТИТА
Члан 37.
Ученик, оегпв рпдитељ, пднпснп старетељ има правп жалбе на испит прпписан
ппсебним закпнпм, директпру шкпле, у рпку пд 24 сата пд саппштеоа пцене.
Директпр шкпле је дужан да пдлучи п жалби, у рпку пд 24 сата пд оенпг пријема.
Акп утврди да је испит пбављен прптивнп Закпну или ппсебнпм закпну и прпписима
дпнетим на пснпву оих, ппништиће испит и упутиће ученика на ппнпвнп пплагаое испита.
Испит се прганизује у рпку пд три дана пд дана ппднпшеоа жалбе.

1.

Захтев за заштиту права ученика
Члан 38.

Ученик, оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ, кпји сматра да су му ппвређена права
утврђена закпнпм, дпнпшеоем или недпнпшеоем пдлуке накпн ппднпшеоа пријаве,
пригпвпра или жалбе, пднпснп акп је ппвређена забрана из чл. 44. и 45. Закпна, правп из
члана 103. Закпна, штп утиче на статус ученика, има правп да ппднесе захтев за заштиту
права Министарству, у рпку пд псам дана пд дана сазнаоа за ппвреду свпјих права.

VIII ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 39.
Ступаоем на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п испитима дел.бр.
1748/1 пд 11.09.2008.г.

Председник Шкплскпг пдбпра

____________________
Татјана Станић

Правилник је пбјављен на пглснпј табли шкпле __________2010. Гпдине и ступип на
снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа __________2010. Гпдине.
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