
 
ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
Трг Светог Саве 6. Ужице 
Деловодни број: 234/1-1 
Датум: 24.03.2022. године 
 
 На основу члана 119. став 1. тачка 1)  Закона о основама система образовања и 

васпитања (“Сл. Гл. РС“ број 88/17, 27/18 др. Закон, 10/19, 06/20 и 129/21) и члана 35. став 

1. тачка 1). Статута Економске  школе у Ужицу, Школски одбор Економске  школе у Ужицу, 

на седници одржаној дана 24.03.2022. године, донео је 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА 

У ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ У УЖИЦУ 
 

           У Правилнику о  организацији и полагању испита у Економској  школи у Ужицу број 
403/3 од 16.05.2019. године иза  члана 38. додаје се наслов и члан 38а) који гласе: 
 

Приговор на испите којима се завршава ниво образовања 
 

Члан 38а) 
Ученик  средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други 

законски заступник има право да поднесе приговор на привремене резултате завршног 
испита у средњем образовању и васпитању и стручне матуре. 

Приговор из става 1. овог члана подноси се школи  у року од 24 сата од 
објављивања привремених резултата испита. 

О приговору на привремени резултат из општеобразовних предмете на стручној  
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 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.  
 

Члан 2. 
         Овај Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији  и полагању 

испита у Економској школи у Ужицу ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Школе. 

                                                                                                                                                                                                                                                             



ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

                                                                                           __________________________        
                                                                                             Мирјана Китић 
 
Овај Правилник је објављен  на огласној табли школе дана 25.03.2022. године, а ступа на 

снагу дана 04.04.2022. године.                                               

Секретар Школе 

________________________                                                                                                                                     

Бранка Милић 

 


