
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ДРУГЕ ЗАКОСНКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА 
-ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА- 

 
Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 10 часова у недељу 

27.06.2021. године.  
Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид 

може да оствари и електронским путем, помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано 
корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати 
https://mojasrednjaskola.gov.rs/ налази се на идентификационом обрасцу - примерак за ученика 
који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада (омотница теста).  

Такође, увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 10.00 до 16.00 
часова на дан објављивања привремених резултата (приступањем на одговарајући портал).  

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, 
родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној 
комисији.  

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор првостепеној комисији 
након увида у тест у недељу - 27.06.2021. године електронским путем 
(https://mojasrednjaskola.gov.rs/) или непосредно у школи од 10.00 до 16.00 часова. Уколико се 
приговор подноси у школи, родитељ, односно други законски заступник попуњава два примерка 
приговора на Обрасцу 11. Један примерак обрасца задржава, а други остаје у школи. Школа 
приговор заводи и оверава. Школа електронски подноси приговор првостепеној комисији за 
приговоре.  

Првостепена комисија за приговоре одговара на све пристигле приговоре у термину 
предвиђеном календаром испитних активности. 

Одговор првостепене комисије прослеђује се родитељу, односно другом законском 
заступнику, електронским путем или посредством школске комисије. 

Школска комисија штампа одговор првостепене комисије у два примерка, оверава и 
заводи. Један примерак доставља родитељу/другом законском заступнику у термину 
предвиђеном календаром испитних активности. Друга копија остаје у школи.  

Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре, 
родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе приговор другостепеној 
комисији електронским путем (https://mojasrednjaskola.gov.rs/) или непосредно у школи,  у уторак 
– 29.06.2021. године.  

Право приговора другостепеној комисији имају само они ученици који су претходно 
уложили приговор првостепеној комисији за приговоре. Уз приговор другостепеној комисији, 
родитељ, односно други законски заступник, који приговор подноси у школи, обавезно прилаже и 
одговор првостепене комисије за приговоре. 

Родитељ или други законски заступник ученика улаже приговор другостепеној комисији 
електронским путем (https://mojasrednjaskola.gov.rs/)  или непосредно у школи искључиво у 
писаној форми на Обрасцу 12. Уколико се приговор подноси у школи, Образац 12 родитељ, 
односно други законски заступник добија у школи.  

Другостепена комисија за приговоре одговара на све пристигле приговоре у термину 
предвиђеном календаром испитних активности. Другостепена комисија даје одговор родитељу 
или другом законском заступнику (Образац 12а) електронски или посредством школске 
комисије.Одлука другостепене комисије за приговоре је коначна.  


