
Правилник о јавним исправама које издаје средња школа

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 43/2015 и 48/2018.

Члан 1.
Овим правилником прописују се обрасци јавних исправа које издаје средња школа (у даљем тексту: школа).

Члан 2.
Школа издаје ученику приликом уписа у школу ђачку књижицу, која се штампа на Обрасцу бр. 1, величине 10х14 cm, на 80-грамској хартији, у брошираном

платненом повезу.
Образац бр. 1 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3. 
Школа издаје ученику сведочанство за сваки завршени разред на Обрасцу број 2, а уколико се књига евиденције о образовно-васпитном раду води у

електронском облику, школа може да штампа и издаје сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.
Сведочанство из става 1. овог члана издајe се на 100-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светложутој подлози, у

облику листа величине 21 x 29,5 cm, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 x 35 cm.
Образац број 2 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 4.
Ученику који се исписује из школе издаје се исписница на Обрасцу бр. 3, у облику листа величине 21х29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој

подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.
Образац бр. 3 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5. 
Ученику који је савладао део наставног плана и програма полагањем испита из једног или више предмета школа издаје уверење о положеном испиту на

Обрасцу бр. 4, у облику листа величине 21х29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35
cm.

Ученику који је положио испите, односно савладао програм огледа за образовни профил школа издаје уверење о положеним испитима у оквиру савладаног
програма огледа за образовни профил на Обрасцу бр. 4а, у облику табака величине 21х29,5 cm, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, а када се
штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.

Ученику који је положио испите, односно савладао програм за образовни профил заснован на стандарду квалификација, школа издаје уверење о положеним
испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, на Обрасцу бр. 4б, у облику табака величине 21 х 29,5 cm, на 100-грамској хартији, на
светложутој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25 х 35 cm.

Образац бр. 4, Образац бр. 4а и Образац бр. 4б одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 6.

Ученику који је савладао програм стручног оспособљавања школа издаје уверење о положеном испиту за стручну оспособљеност на Обрасцу бр. 5, у
облику листа величине 21х29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.

Образац бр. 5 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 7.

Ученику који је савладао наставни план и програм специјалистичког образовања школа издаје уверење о положеном специјалистичком испиту на Обрасцу
бр. 6, у облику листа величине 21х29,5 cm, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.

Образац бр. 6 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 8. 

Ученику који је стекао образовање за рад у трајању од две године школа издаје диплому на Обрасцу бр. 7, у облику листа величине 21х29,5 cm, на 120-
грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.

Образац бр. 7 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 9. 

Ученику који је стекао средње образовање у трајању од три године школа издаје диплому на Обрасцу бр. 8, у облику листа величине 21х29,5 cm, на 120-
грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35 cm.

Образац бр. 8 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 10. 
Ученику који је завршио средње образовање у трајању од четири године школа издаје диплому на Обрасцу бр. 9, у облику листа величине 21х29,5 cm, на

120-грамској хартији са Mалим грбом Републике Србије у позадини текста, на светлоплавој подлози, а када се штампа и издаје двојезично величине 25х35
cm.

Образац бр. 9 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 11.

Дупликати јавних исправа из овог правилника издају се на обрасцима прописаним овим правилником, на чијем се горњем десном углу прве стране исписује
реч: "ДУПЛИКАТ" словима величине 5 mm.

Члан 12.
Ако се приликом попуњавања јавне исправе са серијским бројем погреши, образац јавне исправе се прецртава са две паралелне дијагоналне црвене линије

и записнички констатује да је образац са одређеним серијским бројем поништен.
Записник и поништени примерак обрасца јавне исправе чувају се у школи 10 година.

Члан 13.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник РС", бр. 19/96 и

53/99).
Ђачке књижице које су школе издале ученицима уписаним закључно са школском 2005/2006. годином остају у употреби до краја школовања тих ученика.

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", а примењиваће се по истеку 30 дана од дана

његовог ступања на снагу.
 

Образац бр. 1

ЂАЧКА КЊИЖИЦА
ЗА УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ЈМБГ              

 

(лични број)

 

 

 

 

(фотографија ученика)
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...........................................................................
(потпис ученика)

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 Промена школе:

.....................................................
(школа)

.................................................................................
(школа)

 .......................... у ..............................
(седиште)

............................... у ...............................
(седиште)

 Уписан-а је као ..................................
(редован-а - ванредан-а)

ЂАЧКА КЊИЖИЦА
 ученик-ца .......... разреда, гимназије - смера

.....................................................................
стручне/уметничке школе - образовног профила
.....................................................................

............................................................................
(презиме и име ученика)

 Број у матичној књизи        

Уписан-a је као .........................................
(редован-а - ванредан-а)

 ............................
(датум уписа)

Школска ......./....... година

  (М.П.)

Ученик-ца ................... разреда, гимназије - смера
стручне школе - образовног профила ..................
.................................................................................

 Промена школе:

......................................................
(школа)

уметничке школе - образовног профила .............
.................................................................................

 .......................... у ..............................
(седиште)

Образовање траје ..........................
(словима)

године.  Уписан-а је као ...................................
(редован-а - ванредан-а)

Број у матичној књизи        

 ученик-ца .......... разреда, гимназије - смера
................................................................................
стручне/уметничке школе - образовног профила
................................................................................

....................................
(датум издавања)

Школска ......./....... година  Број у матичној књизи        

   ............................
(датум уписа)

Школска ......./....... година

(М.П.)  (М.П.)

  -2-
 

Дан, месец и година
рођења

  ПРОМЕНА АДРЕСЕ И ПРЕБИВАЛИШТА

Место, општина и
држава рођења

 Адреса ............................................................................

родитеља или ................................................................

старатеља .......................................................................

Датум промене адресе ...................................................

Презиме и име родитеља
или старатеља

 Адреса ............................................................................

родитеља или ................................................................

старатеља .......................................................................

Датум промене адресе ...................................................

Адреса родитеља или
старатеља

............................................. Адреса ............................................................................

............................................. родитеља или ................................................................

............................................. старатеља .......................................................................

 Датум промене адресе ..................................................

Адреса пребивалишта
ученика

............................................. Адреса ............................................................................

............................................. родитеља или ................................................................

............................................. старатеља .......................................................................

 Датум промене адресе ..................................................



Одељењски старешина:
.................................................. од .............. до ................
.................................................. од .............. до ................
.................................................. од .............. до ................
.................................................. од .............. до ................
.................................................. од .............. до ................

Адреса .............................................................................
родитеља или ..................................................................

старатеља .........................................................................

Датум промене адресе ....................................................

-3-  -4-
 

 

 

 

 

 

 

ПОДАЦИ
О УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ УЧЕНИКА

 

 

 

 

 

 

-5-
 

Напомена о постигнутом успеху, похвалама, наградама и
васпитно-дисциплинским мерама

 

..........................................................................................

У ......................... разреду школске ......................... године ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

.......................................................................................... ..........................................................................................

..........................................................................................
(Потпис родитеља - старатеља)

..........................................................................................
(Потпис родитеља - старатеља)

стр. 6, 12, 18, 24, 30  стр. 7, 13, 19, 25, 31

 
Успех ученика у школској ........./........ години првог полугодишта ................ разреда

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОЦЕНЕ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ ОЦЕНЕ

    

    

  Владање  

   

   

  ОПШТИ УСПЕХ ................................. (...............)



  
 

 
  Изостанци:

  оправданих: ........................... часова

  неоправданих: ....................... часова

   

  ................................... године

   

  .............................. (М.П.) ....................................

  (Родитељ) (Одељењски старешина)

   

   

   

стр. 8, 14, 20, 26, 32  стр. 9, 15, 21, 27, 33

 
Успех ученика у школској ........./........ години

 

другог полугодишта* ................ разреда

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОЦЕНЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОЦЕНЕ

    

    

  Владање  

  Ученик-ца није са успехом завршио-ла ..............

  разред ......................................................................
.................................................................................
.................................................................................

  

  

  ....................................... године

  ..............................  (М.П.) .............................

  (Одељењски старешина) (Директор)

  На поправном испиту ученик-ца показао-ла је

  

следећи успех: ........................................................
.................................................................................
................................................................................
................................................................................

  ....................................... године

  ..............................  (М.П.) ............................

  (Одељењски старешина) (Директор)

   

  * Попуњава се само за ученике који понављају

  разред и који се упућују на поправни испит.

стр. 10, 16, 22, 28, 34  стр. 11, 17, 23, 29, 35

 



Образац бр. 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
_______________________________________________________________________

 
_____________________________________________________________________________________________

(назив школе)
У______________________________                    Решењем бр. ______________ од ________

                            (седиште)
_______________________________

                 (деловодни број и датум )
Број у матичној књизи ____________                    утврђено је да школа испуњава услове за рад.
 

ИСПИСНИЦА
_______________________________________________________________

(име и презиме ученика)
 
__________________________, рођен-а _________________  ___ год. у _______________,

                  (име родитеља)



општина ___________________________, држава ___________________________________,
похађао-ла - полагао-ла испите* школске _____/_____ године ______ пут _________ разред
гимназије - смер* ______________________________________________________________
за образовни профил* __________________________________________________________
и показао-ла следећи успех:
 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  I ПОЛУГОДИШТЕ  II ПОЛУГОДИШТЕ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Владање*     
Изостанци: оправданих ................................ час., неоправданих ............................ час.
 

Одељенски старешина
______________________  (М.П.)   Директор

 ____________________

__________
*Непотребно прецртати.

 

Образац бр. 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
_______________________________________________________________________

 
...................................................................................................................................................................................

(назив школе)
У............................................................                    Решењем бр. .......................... од ................

                            (седиште)
...............................................................                    .......................................................................

                 (деловодни број и датум )
Број у матичној књизи .......................                    утврђено је да школа испуњава услове за рад.
 

УВЕРЕЊЕ 
О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ

............................................................................................................................
(име и презиме ученика)

 
...................................................., рођен-а ..................................  ....... год. у .............................,

                  (име родитеља)
општина ....................................................., држава ......................................................................,
полагао-ла је испите* школске ................../.................. године ......................................  разред
гимназије - смер* ...........................................................................................................................
за образовни профил* ....................................................................................................................
и показао-ла следећи успех:
 

......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )
......................................................................................  (       )



......................................................................................  (       )

......................................................................................  (       )
 

Одељенски старешина
______________________  (М.П.)   Директор

 ____________________

__________
*Непотребно прецртати.

 
 

Образац бр. 4а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
_______________________________________________________________________

 
...................................................................................................................................................................................

(назив школе)
У............................................................                    Решењем бр. .......................... од ................

                            (седиште)
...............................................................                    ......................................................................

                 (деловодни број и датум )
Број у матичној књизи .......................                    Утврђено је да школа испуњава услове за рад.
 

УВЕРЕЊЕ 
О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА У ОКВИРУ 

САВЛАДАНОГ ПРОГРАМА ОГЛЕДА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
............................................................................................................................

(име и презиме ученика)
...................................................., рођен-а ..................................  ....... год. у ............................,

                  (име родитеља)
општина ....................................................., држава ......................................................................,
 
 
 

Ово уверење важи уз Диплому о стеченом средњем образовању
...........................................................................................................................

(деловодни број и датум издате дипломе)
 

Образац бр. 4б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
_______________________________________________________________________

 
...................................................................................................................................................................................

(назив школе)
У............................................................                    Решењем бр. .......................... од ................

                            (седиште)
...............................................................                    ......................................................................

                 (деловодни број и датум )
Број у матичној књизи .......................                    Утврђено је да школа испуњава услове за рад.
 

УВЕРЕЊЕ 
О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА У ОКВИРУ 

САВЛАДАНОГ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
............................................................................................................................

(име и презиме ученика)
...................................................., рођен-а ..................................   ....... год. у ............................,

                  (име родитеља)
општина ....................................................., држава ......................................................................,
 
 
 

Ово уверење важи уз Диплому о стеченом средњем образовању
...........................................................................................................................

(деловодни број и датум издате Дипломе)
 

Одељењски старешина

__________________________
(М.П.)  Директор

__________________

 

______________
* непотребно прецртати

 
ПОДАЦИ О ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ

Образовни профил  

Подручје рада  

Ниво квалификације  

Трајање образовања  



Наставни план и програм је објављен у "Просветном гласнику РС", бр.  
ПОДАЦИ О ПОСТИГНУТОМ УСПЕХУ

Разред Први Други Трећи Четврти

Општи успех     

Средња оцена     
 

На завршном/матурском испиту у стручном образовању ученик-ца је израдио-ла радне задатке за проверу главних стручних
компетенција и постигао-ла* следећи успех:

Назив радног задатка Успех

 

  

 
 

На матурском испиту у стручном образовању ученик-ца је полагао-ла тест за проверу стручно-теоријских знања и постигао-ла
следећи успех:

Остварено бодова Успех

................... од могућих 100 бодова  
 

Током школовања ученик-ца је освојио-ла једно од прва три места на републичком или међународном такмичењу:

Назив такмичења и дисциплине Освојено место Датум такмичења

   

   

   

   

 

______________
* непотребно прецртати

 
ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА

Испуњавањем циљева стручног образовања ученик-ца је оспособљен-а за:

 

 

 

 

 
СТЕЧЕНЕ СТРУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Полагањем завршног/матурског испита у стручном образовању ученик-ца је доказао-ла да поседује стручне компетенције, у оквиру
којих је оспособљен-а да извршава предвиђене задатке:

Стручне компетенције Задаци - јединице компетенције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

______________
* непотребно прецртати

 
Стручне компетенције Задаци - јединице компетенције

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 5

Серијски број
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

_______________________________________________________________________
 

...................................................................................................................................................................................
(назив школе)

У............................................................                    Решењем бр. .......................... од ................
                            (седиште)

...............................................................                    .......................................................................
                 (деловодни број и датум )

Број у матичној књизи .......................                    утврђено је да школа испуњава услове за рад.



 

УВЕРЕЊЕ 
О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА СТРУЧНУ ОСПОСОБЉЕНОСТ

............................................................................................................................
(име и презиме ученика)

...................................................., рођен-а ..................................  ....... год. у ............................,
                  (име родитеља)

општина ....................................................., држава ......................................................................,
похађао-ла - полагао-ла испите* школске ........../..... године и савладао-ла програм стручног оспособљавања
за образовни профил ...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Ученик-ца је полагао-ла испит за стручну оспособљеност у (испитни рок) року школске ........../.......... .....године.
На испиту за стручну оспособљеност израдио-ла је и одбранио-ла практичан рад:

.................................................................................................................................
(назив рада)

.................................................................................................................................
 

и добио-ла оцену (       ) .
 

Ученик-ца је положио-ла испит за стручну оспособљеност са (       ) успехом.
 

Председник испитне комисије
__________________________ (М.П.)  Директор

__________________
__________
* Непотребно прецртати

Серијски број
 

Образац бр. 6

Серијски број
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

_______________________________________________________________________
 

...................................................................................................................................................................................
(назив школе)

У............................................................                    Решењем бр. .......................... од ................
                            (седиште)

...............................................................                    .......................................................................
                 (деловодни број и датум )

Број у матичној књизи .......................                    утврђено је да школа испуњава услове за рад.
 

УВЕРЕЊЕ 
О ПОЛОЖЕНОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ ИСПИТУ

............................................................................................................................
(име и презиме ученика)

 
...................................................., рођен-а ..................................   ....... год. у ............................,

                  (име родитеља)
општина ....................................................., држава ......................................................................,
похађао-ла - полагао-ла испите* школске ........../..... године и савладао-ла програм специјалистичког образовања
за образовни профил ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Ученик-ца је полагао-ла специјалистички испит у (испитни рок) року школске ........../........године.
 
На специјалистичком испиту израдио-ла је и одбранио-ла практичан рад:

.................................................................................................................................
(назив рада)

.................................................................................................................................
 

и добио-ла оцену (       ) .
 

Ученик-ца је положио-ла специјалистички испит са (       ) успехом.
 

Председник испитне комисије
__________________________ (М.П.)  Директор

__________________
__________
* Непотребно прецртати.

Серијски број
 



 



 




