
ПИТАЊЕ: 
Да ли у општи успех ученика 5. разреда (по новом закону) на крају првог 
полугодишта улази и оцена из другог страног језика? 
 
Моје мишљење је, да сада по новом, за ученике 5. разреда, закључна оцена из 
другог страног језика не улази у општи успех на крају првог и другог 
полугодишта,  јер је други страни језик према новом наставном плану за други 
циклус основног образовања и васпитања изгубио статус обавезног изборног 
предмета, тако да је сада изборни предмет. 
 
У члану 75. Закона о основама система образовања и васпитања пише: 
"Општи успех ученика основног образовања и васпитања утврђује се на крају 
првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине закључних прелазних 
бројчаних оцена из обавезних предмета и оцене из владања, почев од шестог 
разреда". 
 

Одговор: 

Закон о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 
88/2017, даље: Закон) одредбама чл. 75. прописује општи успех ученика. 

Према наведеном члану Закона општи успех ученика основног образовања и 
васпитања утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке 
средине закључних прелазних бројчаних оцена из обавезних предмета и 
оцене из владања, почев од шестог разреда и исказује се као: одличан, врло 
добар, добар, довољан и недовољан.  

Општи успех ученика основног образовања и васпитања уређује се Законом о 
основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, бр. 55/2013 и 
101/2017) чл. 62. 

Наведни члан прописује да се општи успех ученика од другог до осмог разреда 
утврђује на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине 
позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета и оцене из 
владања почев од шестог разреда и општи успех је: одличан, врло добар, добар, 
довољан и недовољан. 

Према чл. 72. ст. 10. Закона оцена недеовољан (1) није прелазна оцена. 

Закон о основном образовању и васпитању одредбама чл. 61. ст. 4 и 13. прописује 
да се од другог до осмог разреда ученик  из обавезног предмета, изборних 
програма и активности оцењује описно и бројчано и да је закључна оцена из 
изборних програма и активности описна и то: истиче се, добар и задовољава и 
не утиче на општи успех ученика. 

Правилником о наставном плану за други циклус основног обреазовања и 
васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 
васпитања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - 
др. правилник, 3/2011 - др. правилник, 1/2013, 4/2013, 11/2016, 6/2017, 8/2017 и 
9/2017), утврђено је да су: 

1) обавезни изборни наставни предмети: верска настава/грађанско васпитање 
(које ученик бира и изучава до краја другог циклуса), страни језик (који ученик 
бира са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским 



могућностима и изучава га до краја другог циклуса) и физичко васпитање-
изборни спорт (ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку 
школске године); 

2) изборни наставни предмети: чувари природе, свакодневни живот у 
прошлости, цртање, сликање и вајање, хор и оркестар, информатика и 
рачунарство, матерњи језик са елементима националне цултуре, шах и 
домаћинство. 

Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“, број 67/2013), одредбама чл. 14. ст. 3. утврђено је да је 
од другог до осмог разреда основног образовања и васпитања закључна оцена из 
предмета  бројчана, осим из изборних предмета прописаних Законом, односно 
предмета верска настава и грађанско васпитање која је: истиче се, добар и 
задовољава. 

Према одердабама чл. 4. ст. 5. Правилника бројчане оцене су: одличан (5), врло 
добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). 

Сходно наведеному конкретној ситуацији, мишљења смо, да је закључна 
оцена, на крају првог, односно другог полугодишта, из обавезног изборног 
наставног предмета страни језик у петом разреду основног образовања и 
васпитања, у школској 2017/2018. години, бројчана и да не утиче на општи 
успех ученика у складу са важећим законским прописима. 
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