
Решење о одбијању приговора на оцену добијену у току школске године 

  

Школа __________________ 

Број: ___________________ 

Датум: __________________ 

Место: __________________ 

  

На основу чл. 62. ст. 3. тач. 17), Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, даље: Закон), а у вези са чл. 110. став 

3. истог закона и члана _____ Статута ________ школе _________________ (назив 

школе), одлучујући по приговору _________________, ученика одељења_____, кога 

заступа родитељ/старатељ _________________, на оцену добијену у току школске 

године, доноси се 

  

Р Е Ш Е Њ Е  

  

1. Одбија се приговор број ___________, од __________. године, поднет од стране 

_________, ученика ______ одељења Школе „___________“, са адресом у ___________, 

улица _____________, број ____ , као неоснован и потврђује се оцена коју је ученик 

добио дана __________. године из наставног предмета ___________. 

  

2. Ово решење директора је коначно. 

О б р а з л о ж е њ е  

  

Одредбама члана 110. ст. 1. и 2. Закона утврђено је право ученика, његовог родитеља 

или старатеља, на подношење приговора на оцену добијену у току школске године, у 

року од три дана од дана саопштења оцене. 

  

Дана___________. године, директору школе (назив)___________(даље: Школа) 

благовремено је ___________ (име ученика), одељење _______, поднео Приговор број 

___________, од ___________. године, на оцену добијену дана ___________. године из 

наставног предмета ___________ , коју је дао наставник __________________. 

  

Подносилац Приговора наводи да је оцена изведена супротно закону и то из следећих 

разлога: 

___________________________________________________________________________

___. 

  

Разматрајући наводе из приговора, у сарадњи с педагошко-психолошком службом 

школе и одељенским старешином ученика, директор је утврдио да је приговор 

неоснован из следећих разлога:  ____________________________________. 

  

Сходно наведеном, оцена је изведена сагласно Правилнику о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 67/2013) / Правилнику о 



оцењивању ученика у средњој школи (33/99 и 108/2003), и _________ (навести општи 

акт школе ако постоји), те је директор одлучио као у диспозитиву Решења под тачком 1. 

  

  

Упутство о правном средству: 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му доношењем овог 

Решења повређена права утврђена Законом или посебним законом, има право да 

поднесе захтев за заштиту права ученика Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.  

  

  

Доставити:  

– ученику, родитељу, односно старатељу 

– одељенском старешини 

– архиви  

  

  

    
________________________________ 

Директор школе 

 


