
Члан 17. Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и 

васпитању са изменом која ступа на снагу од 30.4.2020. године 

Закључна оцена из предмета 

Члан 17. 

Закључну оцену из предмета утврђује одељењско веће на предлог предметног наставника. 

Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године 

и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у 

педагошкој документацији наставника. 

Закључна оцена из изборног предмета верска настава је: истиче се, добар и задовољава. 

Закључна оцена из изборног предмета грађанско васпитање је: веома успешан и успешан. 

Ученик музичке или балетске школе који је на крају другог полугодишта оцењен 

позитивном оценом из главног предмета, полаже годишњи испит. На годишњем испиту из 

главног предмета комисија утврђује оцену на основу показаног знања и вештина на испиту 

и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика током године. 

Ученик музичке или балетске школе полаже годишњи испит и из предмета утврђеног 

наставним планом и програмом. 

Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета  и изборног 

програма у току полугодишта не може се утврдити закључна оцена, изузев у случају 

када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће 

оценити ученика потребан број пута.* 

Изузетно од става 7. овог члана, ако је недељни фонд часова обавезног предмета и 

изборног програма један час, ученику се може утврдити закључна оцена ако је оцењен 

најмање два пута у полугодишту или мање, у случају када због угрожености 

безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан 

број пута.* 

Предметни наставник који није утврдио прописан број оцена у току полугодишта обавезан 

је да ученику који редовно похађа наставу, а нема прописани број оцена, спроведе 

оцењивање на редовном часу или часу допунске наставе у току трајања полугодишта (у 

току последње недеље наставе) уз присуство одељењског старешине, члана стручног већа, 

стручног сарадника (педагога или психолога) или групе ученика. 

Ако предметни наставник, из било којих разлога, није у могућности да организује час из 

става 7. овог члана, школа је дужна да обезбеди одговарајућу стручну замену. 



Одељењски старешина је у обавези да сарађује са предметним наставницима у праћењу 

развоја и напредовања ученика, прати оцењивање и подстиче наставнике да редовно 

оцењују ученике. 

У околностима када два или више наставника предлажу јединствену оцену: 

1) предлог закључне оцене из предмета одређује се на основу усаглашавања мишљења два 

или више наставника у односу на утврђене критеријуме; 

2) не може се предложити позитивна оцена уколико наставник једног дела предмета 

предлаже недовољну оцену. 

Закључна оцена за успех из предмета може изузетно да буде и највећа појединачна оцена 

уписана у дневник, добијена било којом техником провере постигнућа. 

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од: 

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49; 

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. 

Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих 

појединачних оцена мања од 1,50. 

Одељењско веће може да промени предлог закључне оцене предметног наставника 

искључиво уз образложење према критеријумима утврђеним овим правилником. 

Одељењско веће утврђује нову оцену гласањем. 

Утврђена оцена из става 15. овог члана евидентира се у напомени, а у записнику 

одељењског већа шире се образлаже. 

Закључна оцена утврђена на одељењском већу уписује се у дневник рада у предвиђену 

рубрику. 

*Службени гласник РС, број 59/2020 

 


