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На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично 

тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС) и члана 35. став 1. тачка 1) Статута Хемијско-

прехрамбене и текстилне школе „Урош Предић“ Зрењанин (дел.бр. 53/2-5 од 

28.01.2010., 53/1-10 од 04.02.2011., 53/7-11 од 15.09.2011., 53/1-4 од 01.02.2012., 53/8-5 

од 15.05.2013., 53/21-10 од 20.12.2013., 53/7-6 од 18.06.2015., 53/13-3 од 24.08.2015., 

53/16-14 од 15.09.2015. и 53/20-10 од 29.10.2015.), Школски одбор Хемијско-

прехрамбене и текстилне школе „Урош Предић“ Зрењанин, на седници одржаној дана 

15.09.2016. године, доноси 

  

П Р А В И Л Н И К 

О ВАНРЕДНОМ ШКОЛОВАЊУ УЧЕНИКА  
 
 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о ванредном школовању ученика (у даљем тексту: Правилник) 

регулишу се основна права и обавезе ванредних ученика, стицање својства ванредног 

ученика, упис, начин и рокови за полагање испита, евиденција и издавање јавних 

исправа ванредним ученицима и друга питања у вези ванредног школовања ученика у 

Хемијско-прехрамбеној и текстилној школи „Урош Предић“ Зрењанин (у даљем тексту: 

Школа). 
 

Члан 2. 
 

Својство ванредног ученика стиче се уписом у Школу сваке школске године, 

под условима утврђеним законом. 

Својство ванредног ученика може се стећи и у току школске године, под 

условима утврђеним законом. 
            

Члан 3. 
 

Ванредан ученик полаже испите из свих предмета утврђених школским 

програмом, осим из из предмета физичко васпитање уколико су старији од 20 година. 

Владање ванредног ученика се не оцењује. 
 

Члан 4. 
 

Својство ванредног ученика може имати: 

- лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања 

за рад старије од 17 година, а изузетно лице из осетљивих друштвених група 

и са изузетним способностима млађе од 17 година, ако оправда немогућност 

редовног похађања наставе, уз сагласност министра; 

- лице које је прекинуло редовно школовање и жели да га настави ванредно; 

- лице које је изгубило право на редовно школовање; 

- редован ученик који у току школске године пређе на ванредно школовање; 

- редован или ванредан ученик који прелази у другу школу ради завршавања 

започетог школовања у истом трајању у својству ванредног ученика; 
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- лице које се школује као редован ученик, а упоредо савлађује школски 

програм, одн. део школског програма за други образови профил, као 

ванредан ученик; 

- лице које као редован ученик није положило поправни испит може да заврши 

започети разред у овој школи наредне школске године у својству ванредног 

ученика поновним полагањем неположеног испита; 

- лице које као редован ученик завршног разреда није положило поправни, 

завршни односно матурски испит може завршити започето образовање у овој 

школи у својству ванредног ученика полагањем испита; 

- лице који се уписало ради доквалификације, одн. које је претходно завршило 

средњу школу у трогодишњем трајању, те жели да стекне средње образовање 

у четворогодишњем трајању, одн. лице са стеченим двогодишњим 

образовањем за рад, те жели да стекне средње образовање у трогодишњем 

трајању; 

- лице које се упише ради преквалификације, одн. ради стицања образовања за 

други образовни профил у односу на већ стечено средње образовање у истом 

трајању. 
 

Члан 5. 
 

 Стицање својства ванредног ученика утврђује директор школе решењем сваке 

школске године, по поднетој молби пунолетног ванредног ученика, одн. родитеља или 

старатеља малолетног ванредног ученика, са неопходном документацијом за упис. 

 Директор школе, у име Школе, за сваку школску годину закључује уговор о 

међусобним правима и обавезама са пунолетним ванредним учеником, одн. са 

родитељем или старатељем малолетног ванредног ученика, којим се уређују међусобна 

права и обавезе у вези плаћања школарине, одн. трошкова школовања за ванредне 

ученике.  

 

 

II УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА 
 

Ванредни ученици без претходно стеченог средњег образовања  
 

Члан  6. 
 

Упис ванредних ученика у први разред школе врши се на основу конкурса. 
 

Члан 7. 
 

Лице које је прекинуло школовање и жели да настави школовање за исти или 

други образовни профил у својству ванредног ученика или је изгубило право на 

редовно школовање, уписује се у одговарајући разред најкасније до 31. августа. 

Ванредном ученику из става 1. овог члана, уколико има обавезу полагања 

допунских испита, директор ће, у складу са предлогом комисије Школе, решењем 

утврдити обавезу полагања допунских испита из предмета који нису били утврђени 

школским програмом, одн. наставним планом и програмом који је тај ученик започео 

да савлађује. 
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Ванредан ученик има право да полаже допунске испите у испитним роковима 

након почетка школске године у коју је уписан, одн. у којој је стекао својство 

ванредног ученика.  

Када ванредан ученик положи све допунске испите по редоследу разреда, стиче 

право да полаже испите разреда у који се уписао. 
 

Члан 8. 
 

Ученик који прелази из друге школе, одн. други образовни профил, ради 

завршавања започетог школовања у својству ванредног ученика, полаже допунске 

испите из предмета који нису били утврђени школским програмом, одн. наставним 

планом и програмом који је ученик започео да савлађује, које решењем утврђује 

директор, у складу са предлогом комисије Школе. 

Допунски испити се полажу по предметима и по редоследу разреда. 

Тек када положи допунске испите ванредни ученик стиче право да приступи 

полагању испита разреда у који се уписао. 
 

Члан 9. 
 

Редован ученик, односно његов родитељ или старатељ, може у току школске 

године да поднесе захтев за прелазак на ванредно школовање ако одлучи да не похађа 

наставу, већ да полагањем испита заврши започети разред, одн. стекне образовање 

(здравствени разлози, спортске активности које ученика спречавају да редовно похађа 

наставу и сл.).  

            Својство ученика мења се решењем директора. 
 

Члан 10. 
 

Ученик који се школује као редован ученик, може упоредо да савладава 

школски програм, одн. део школског програма за други образовни профил, као 

ванредан ученик, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова. 

            Редован ученик који жели да упоредо савладава школски програм за други 

образовни профил, уписује се у школу у својству ванредног ученика и полаже допунске 

испите из предмета који нису обухваћени школским програмом који савладава у 

својству редовног ученика. Након што комисија упоређивањем школских програма 

утврди које испите овај ученик треба да положи, а који му се признају, директор доноси 

решење.  

Редован ученик има могућност да упоредним школовањем у својству ванредног 

ученика полаже допунски испит само из дела школског програма за други образовни 

профил и тако употпуни своје образовање знањима и вештинама које не садржи 

школски програм који похађа.     
 

Члан 11. 
 

Ванредан ученик који у школској години у којој је уписан не положи све испите 

одговарајућег разреда има право да се поново упише у исти разред најкасније до 31. 

августа, на основу чега стиче право на полагање неположених испита. 

Ванредан ученик нема ограничено право на поновни упис у исти разред. 

Ако ванредан ученик не изврши поновни упис до 31. августа, има право да 

захтева од Школе издавање уверења о положеним испитима за тај незавршени разред.     
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Уколико жели да промени школу и у другој изврши упис, сви положени испити 

незавршеног разреда се признају на основу издатог уверења. 
 

Члан 12. 
 

Ванредни ученик који је пре завршетка школске године положио све испите 

одговарајућег разреда нема право да у истој школској години отпочне са полагањем 

испита наредног разреда. 

Ванредан ученик који постиже изузетне резултате у учењу има право да заврши 

школовање у року краћем од предвиђеног, а испуњеност услова за остваривање овог 

права утврђује Наставничко веће. 
 

Члан 13. 
 

Изузетно, редован ученик ове школе који није положио поправни испит може да 

заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног 

ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде 

стварних трошкова које утврди Школа. Када заврши разред ванредан ученик има право 

да се у истој школској години упише у наредни разред, у истом својству.  

Ученик завршног разреда средњег образовања у овој школи који не положи 

поправни, завршни, одн. матурски испит, завршава започето образовање у истој школи 

у својству ванредног ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних 

трошкова које утврди Школа. 
 

 

Члан 14. 
 

Ванредан ученик који је положио све испите завршног разреда пријављује 

завршни, одн. матурски испит у складу са календаром за спровођење завршних и 

матурских испита за текућу школску годину. 
 

Члан 15. 
 

Уколико се ванредан ученик не упише у Школу прве наредне школске године, а 

дође до промена у наставном плану и програму, ако има разлике у наставном плану и 

програму, директор ће, у складу са предлогом комисије Школе, решењем утврдити 

допунске испите из предмета који су уведени као нови у наставни план и програм, а 

које тај ученик треба да положи пре приступања полагању завршног, одн. матурског 

испита.  
 

Члан 16. 
 

Ако је ученик као ванредан ученик завршио започети разред, и није дошло до 

прекида школовања, може да настави школовање у истој школи у својству редовног 

ученика у наредној школској години.  

 

Ванредни ученици након завршеног средњег образовања  

- преквалификација и доквалификација- 
 

Члан 17. 
 

Школа у току године врши упис кандидата ради доквалификације и 

преквалификације, за одређене образовне профиле, у складу са законом.  
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Лице које се уписује у школу ради преквалификације или доквалификације има 

завршено средње образовање, а ради преквалификације или доквалификације уписује 

се у школу, а не у разред. 
 

Члан 18. 
 

Лице које се уписује у школу ради преквалификације полаже испите из стручних 

предмета. 

Директор школе решењем именује комисију коју чине чланови Наставничког 

већа која одређује које испите из стручних предмета полаже лице које се уписује у 

школу ради преквалификације. 

Комисија, након одређивања допунских испита које је лице које се уписује у 

школу ради преквалификације дужно да положи и предмета и оцена који му се 

признају, о томе доноси одлуку на основу које директор школе доноси решење о 

испитима и оценама које се признају и допунским испитима које је кандидат дужан да 

положи ради преквалификације. 
 

Члан 19. 
 

Лице које се уписује у школу ради доквалификације полаже допунске испите из 

предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени 

школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног 

разреда, о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови Наставничког већа школе 

именовани решењем директора школе. 

Комисија одлуку доноси на основу поднете документације лица које се уписује у 

школу ради доквалификације, и у својој одлуци поред допунских испита које то лице 

треба да положи наводи и предмете и оцене који му се признају.  

Ако лице уписано у школу ради доквалификације у току претходног школовања 

није похађало, односно положило испит из верске наставе или грађанског васпитања, 

има обавезу да изабере и положи испите из једног од наведена два изборна предмета. 

На основу одлуке комисије директор школе доноси решење о признавању оцена 

и предмета и полагању допунских испита ради доквалификације. 
 
 

Међусобна права и обавезе Школе и ванредних ученика 
 
 

 

Члан 20. 
 

Школа за ванредне ученике организује:  

      1.   припремни рад, а који се остварује кроз: 

а) консултативну наставу у виду вежби/праксе, за предмете код којих су 

прописане наставним планом и програмом, 

      б)  консултативно-инструктивну наставу  

2. полагање одговарајућих испита, 

3. обезбеђење кадровских, материјалних и других услова неопходних за 

остваривање обавеза из  тачака 1. и 2. овог члана, 

4. вођење одговарајуће документације и издавање одговарајућих јавних исправа, 

5. редовно и благовремено информисање ванредних ученика о свим релевантним 

питањима путем школске огласне табле и координатора за образовање одраслих. 

Календар рада за ванредне ученике доноси директор школе за сваку школску 

годину и објављује га на огласној табли Школе. 
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Члан 21. 
 

Ванредан ученик плаћа школарину коју утврђује министарство 

просвете/покрајински секретаријат надлежан за послове образовања, одн. трошкове 

школовања за ванредне ученике које утврђује Школа, у складу са законом. 

Право на бесплатно средње образовање остварује ванредан ученик који се први 

пут упише у средњу школу, у складу са законом. 

Уколико ванредни ученик, односно његов родитељ или старатељ, поднесу захтев 

у току школске године за раскид уговора о ванредном школовању, Школа задржава 

право на уплаћени износ школарине, одн. трошкова школовања за ванредне ученике и 

ученику на његов захтев на прописаном обрасцу издаје уверење о положеним 

испитима. 

Директор школе може ванредном ученику, по његовој поднетој молби, 

дозволити плаћање школарине, одн. трошкова школовања за ванредне ученике у више 

рата, одлагање плаћања или га у потпуности ослободити трошкова, ценећи разлоге 

наведене у молби.  

Ванредни ученик је у обавези да изврши уплату најмање половине трошкова 

свих вежби/праксе до датума истакнутог на огласној табли за ванредне ученике, а у 

складу са утврђеним календаром рада. Изузетно, ванредан ученик који има 

вежбе/праксу за више од три предмета, уплату трошкова врши у договору са 

координатором за образовање одраслих, а у складу са утврђеним календаром рада. 

У случају да ванредан ученик није присуствовао вежбама/пракси које су за њега 

организоване, а за које је претходно извршио уплату трошкова, Школа задржава право 

на уплаћени износ. Изузетно, ако ванредан ученик поднесе молбу уз приложени доказ о 

оправданом одсуству директор школе може уважити претходну уплату трошкова. 
 
 

Члан 22. 
 

Документа потребна за упис ванредног ученика: 

- пријаву за упис (образац ПУ); 

- доказ о завршеној основној школи (сведочанство, одн. друга јавна исправа)  – за 

ванредног ученика који се уписује у први разред; 

- доказ о положеном завршном испиту - за ванредног ученика који се уписује у 

први разред; 

- сведочанства; 

- диплома о завршеној средњој школи – за ванредног ученика на 

преквалификацији или доквалификацији; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- лекарско уверење о испуњавању здравствених услова; 

- фотографија; 

- доказ о уплати трошкова уписнине/обнове. 

Документа која прилаже морају бити оригинали или оверене фотокопије, а 

Школа их након уписа чува у досијеу ванредног ученика. 
 

Члан 23. 
 

Ванредан ученик има право: 

1. да присуствује и активно учествује у свим врстама и облицима образовног рада 

организованог за ванредне ученике,  
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2. да полаже испите утврђене решењем, 

3. да добија све врсте информација у вези свог образовања, 

4. на употребу школске библиотеке, 

5. на увид у документацију школе везано за своје школовање, 

6. да добијање  докумената - јавне исправе, које Школа издаје у складу са законом 

и овим правилником. 
 

 

                                                            Члан 24. 
 

Ванредан ученик  је обавезан: 

1. да испуњава обавезе преузете уговором; 

2. да на време пријави испите; 

3. да се придржава распореда вежби/праксе који Школа истакне на огласној табли, 

одн. да се придржава распореда вежби/праксе како је договорио са предметним 

наставником; 

4. да се придржава распореда консултација и полагања испита који Школа истакне 

на огласној табли; 

5. да се придржава кућног реда Школе, да се дисциплиновано понаша у 

учионицама и другим просторијама Школе за време трајања консултација и 

испита, да чува од оштећења школску имовину, да у Школу долази прикладно 

одевен, да има прописану униформу када је то потребно да би могао приступити 

извођењу важби/праксе; 

6. да одради санитарни преглед у одговарајућој здравственој установи пре 

приступања вежбама/пракси, уколико је то обавезно за одређени образовни 

профил; 

7. да води рачуна о својим личним стварима; 

8. да се придржава и других обавеза прописаних општим актима Школе. 

Ванредни ученици не могу приступити полагању предметних испита  уколико 

претходно нису извршили одговарајућу уплату. 

 

 
 

III ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ, 

КООРДИНАТОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ И ПРОЦЕДУРЕ 

 
Члан 25. 

 

У холу Школе налази се огласна табла за ванредне ученике са информацијама о: 

- координатору за образовање одраслих  - задуженим за организацију и рад са 

ванредним ученицима; 

- времену консултација са координатором за образовање одраслих;  

- распоред одржавања консултативно-инструктивне наставе (консултација) са 

предметним наставницима у вези испита који ванредни ученик треба да полаже; 

- календар рада за ванредне ученике; 

- календар за спровођење завршних и матурских испита; 

- потребна документација за упис ученика ради ванредног школовања; 

- ценовник – школарина, одн. трошкови школовања за ванредне ученике; 
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- време и место уписа и подношења потребне документације за ванредно 

школовање и уплати уписнине или обнове, пријави вежби/праксе, пријава 

консултација, испита, уз обавезно прилагање доказа о извршеној уплати, 

-  распореду одржавања вежби/праксе; 

-  распореду испита и трајању испитног рока, са датумом и сатницом полагања 

испита, члановима испитне комисије и назначеном просторијом у којој се одржава 

испит; 

- и по потреби друге информације које се тичу ванредног школовања. 

Подаци на огласној табли се редовно ажурирају и ванредни ученици су дужни да 

прате информације објављене на њој.               
 

Члан 26. 
 

Координатор за образовање одраслих је старешина ванредних ученика, он води 

евиденцију о ванредним ученицима, прати њихово школовање, даје им потпуне и 

благовремене информације које се тичу њиховог школовања, председник је испитне 

комисије кад год је то могуће и тада води записнике на испитима. 
 

Члан 27. 
 

Школа је дужна да обезбеди консултације за ванредне ученике из свих предмета 

предвиђених планом и програмом за одређени образовни профил уколико ванредан 

ученик искаже потребу. 

Распоред и начин консултација објављују се на огласној табли, у складу са 

утврђеним календаром рада. 

Пријава консултација и вежби/праксе се врши уз претходно консултовање са 

координатором за образовање одраслих. 

Ванредни ученик приликом пријаве консултација наводи тачан назив предмета 

за који пријављује консултације и прилаже доказ о уплати, након чега добија потврду 

коју на дан консултације обавезно предаје наставнику код којег има консултације. 

Наставник који је обавио консултације потврду предаје задуженом лицу. 

Наставник који је обавио припремну наставу за вежбе/праксу то евидентира у 

књигу евиденције за ванредне ученике. 
 

Члан 28. 
 

На огласној табли се истиче рок пријаве вежби/праксе и распоред одржавања 

обавезних вежби/праксе, са утврђеним фондом часова. 

Ванредан ученик обавља прописане вежбе/праксу у Школи, на начин и у складу 

са организацијом рада Школе, одн. ако то није могуће Школа ће му омогућити да их 

обави у предузећу, установи или другој организацији са којом стварује сарадњу, одн. 

уговорни однос. 

По обављеној вежби/пракси ванредан ученик добија потврду од наставника код 

којег ју је обавио, одн. предузећа или другог наведеног у претходном ставу, у којој се 

наводи да је ученик обавио обавезан део вежби/праксе и стекао право да изађе на испит 

из тог предмета. 

Потврда се обавезно прилаже приликом пријаве испита и чини саставни део 

испитне документације.               

Ванредан ученик је обавезан да води радни дневник на вежбама / пракси, што 

документује испитној комисији приликом полагања испита. 
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IV ИСПИТНИ РОКОВИ  
 

Члан 29. 
 

Испитни рокови за ванредне ученике су: 

- октобарски; 

- децембарски; 

- фебруарски; 

- априлски;  

- мајски; 

- августовски. 

Испити се полажу у наведеним испитним роковима према распореду полагања 

испита, а у складу са утврђеним календаром рада. 

Ванредни ученици полажу матурски или завршни испит у јануарском,  јунском и 

августовском року, према распореду полагања испита, а у складу са утврђеним 

календаром рада.  
  

Члан 30. 
 

Пријем пријава за испитни рок врши се од 1. до 5. у месецу у којем се одржава 

тај испитни рок, а продужава се за дане викенда и празника. 

Ванредни ученик пријављује и полаже испите по редоследу разреда.  

Ванредни ученик на преквалификацији или доквалификацији у истом испитном 

року може условно пријавити испите из наредног разреда, а њиховом полагању ће 

приступити тек ако положи последњи испит из претходног разреда. 

Пријем пријава и доказа о уплати врши административни референт, одн. друго 

задужено лице, а на огласној табли за ванредне ученике истиче се обавештење о 

просторији и лицу задуженом за пријем пријава и доказа о уплати. 

Ванредни ученик је обавезан да уз пријаву у којој је навео тачан назив предмета 

које пријављује и приложи доказ о извршеној улати за полагање испита. 

Ванредни ученик који није у прописаном року поднео пријаву, губи право на 

полагање испита у том испитном року. 
 

 

Члан 31. 
 

До 15. у месецу у којем се одржава испитни рок,  одн. најкасније 5 дана пре 

почетка испитног рока, на огласној табли за ванредне ученике се истиче распоред 

полагања испита и просторија у којој ће се одржати испит.  
 

Члан 32. 
 

Пре почетка испитног рока директор школе одређује чланове испитних комисија 

за тај испитни рок. 

Испитну комисију чине најмање три члана од којих су најмање два стручна за 

предмет. 

Чланови испитне комисије су обавезни да присуствују испиту заказаном у 

одређено време како је то истакнуто на распореду, осим ако су из оправданих разлога 

спречени. 
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Члан комисије који је спречен да присуствује испиту мора благовремено 

обавестити директора школе и координатора за образовање одраслих, пре почетка 

испита, како би испит био одложен или како би била формирана нова испитна 

комисија, која мора испуњавати услове из става 2. овог члана.  

 

      

V ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА  
 

Члан 33. 
 

Идентитет ванредног ученика утврђује се на самом испиту на основу ђачке 

књижице, личне карте или друге јавне исправе са овереном фотографијом ученика.  
 

Члан 34. 
 

Ванредан ученик може полагати највише три испита у једном испитном року, с 

тим да може полагати само један писмени део испита. 

У изузетним случајевима ванредан ученик може пријавити и више испита у 

једном испитном року по поднетој образложеној молби, уз сагласност директора 

школе. 

На ванредне ученике у погледу оцењивања и полагања испита примењују се 

одредбе закона, Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 

и општег акта Школе. 
 

 

Члан 35. 
 

За сваки предмет утврђује се списак испитних питања и списак обавезних вежби 

/ праксе, на предлог одређеног стручног већа, а који је верификован од стране 

Наставничког већа.  

Координатор за образовање одраслих или предметни наставник који одржава 

консултације ванредном ученику мора учинити доступним списак испитних питања.  

На свим испитима ванредни ученик извлачи испитни листић који мора садржати 

три испитна питања. 

Сви испитни листићи морају бити једнообразни и оверени печатом Школе. 
 

 

Члан 36. 
 

Ванредни ученик није положио испит у следећим случајевима: 

-  ако на испиту не покаже задовољавајуће знање; 

-  ако без оправданих разлога не приступи полагању испита; 

-  ако у току испита одустане; 

-  у другим случајевима, ако то процени испитна комисија. 

Ученик који је започео полагање испита израдом писменог дела испита, а не 

дође на полагање усменог дела испита и свој изостанак не оправда добија 

недовољну оцену. 
 

 

Члан 37. 
 

Ванредан ученик који се за време испита служи недозвољеним средствима или 

омета рад испитне комисије, може бити удаљен са испита одлуком испитне комисије.                        
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Ако је такав ученик пре удаљавања почео са полагањем испита, сматраће се да 

није положио испит, а у записник о том испиту уписује се одлука о удаљењу са 

образложењем и недовољна оцена из тог предмета. 

Ако ученик пре удаљавања није започео са полагањем, сматраће се да није 

приступио полагању испита. 
 

Члан 38. 
 

Ванредан ученик који је из оправданих разлога (болест, смртни случај у 

породици и др.) спречен да изађе на испит, а који жели да му се испит одложи,  дужан 

је да пре почетка испита обавести координатора за образовање одраслих о разлозима 

спречености и да, најкасније у року од три дана од дана одржавања испита, достави 

доказ о разлозима спречености и писану молбу којим тражи одлагање испита. 

Ценећи разлоге из става 1. овог члана, директор школе може одобрити 

ванредном ученику одлагање испита у истом испитном року или ће му се, у зависности 

од околности, извршена уплата признати за следећи испитни рок.  

Ванредан ученик који у заказано време за полагање не приступи полагању, а 

претходно није обавестио Школу да неће доћи на испит или тај недолазак није 

оправдао на начин наведен у ставу 1. овог члана, сматраће се да је одустао од полагања 

испита, те не може полагати тај испит у истом испитном року и нема право на повраћај 

уплаћених средстава за полагање испита од ког је одустао. 
 

Члан 39. 
 

Ванредан ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу 

на испит. 

Жалба на испит подноси се директору школе у року од 24 сата од саопштења 

оцене.  

Директор је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема. 

Ако утврди да је испит обављен противно Закону о основама система 

образовања и васпитања или посебном закону и прописима донетим на основу њих, 

поништиће испит и упутиће ванредног ученика на поновно полагање испита.  

Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе, а директор 

образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит 

поништен. Оцена комисије је коначна. 

 

 
 

VI НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ  

И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 40. 
 

У Школи се води евиденција у складу са Законом о средњем образовању и 

васпитању, Правилником о евиденцији у средњој школи и издају јавне исправе у складу 

са Правилником о јавним исправама које издаје средња школа на прописаним 

обрасцима. 
 

Члан 41. 
 

Школа води досије ванредног ученика.   
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У досијеу ванредног ученика, до његовог завршетка ванредног школовања, чува 

се документација коју је поднео приликом уписа (молба, пријава, извод из матичне 

књиге рођених, лекарско уверење, сведочанства, дипломе претходног школовања...), 

сведочанства стечена путем ванредног школовања, записници и остало битно, а које се 

тиче ванредног школовања ученика. 
 

Члан 42. 
 

У матичну књигу се уносе оцене које су признате на основу решења о признању 

оцена и предмета, што се констатује у рубрици „напомене“, као  и оцене и предмети 

који је ученик положио у току ванредног школовања.  
 

Члан 43. 
 

Школа води записник о полагању испита за ванредне ученике и записник о 

полагању завршног, односног матурског испита на прописаном обрасцу. 

О записницима се стара координатор за образовање одраслих, а потписују га сви 

чланови испитне комисије. 
 

Члан 44. 
 

Школа ванредном ученику издаје сведочанство о завршеном разреду. 

Ванредном ученику који је прешао из друге школе или променио образовни 

профил, у рубрици „НАПОМЕНА“ уписује се: 

             „На основу члана 57. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању 

(,,Службени гласник РС“, број 55/13...) и решења директора школе број ___ од ____ 

године и број сведочанства из кога су признати предмети и оцене______, ученик-ца је 

полагањем допунских испита завршио-ла ____ разред.“ 

Ванредном ученику на преквалификацији у рубрици ,,НАПОМЕНА“ уписује се: 

 „На основу члана 57. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању 

(,,Службени гласник РС“, број 55/13...) и решења директора школе број ___ од ____ 

године, ученик-ца је путем преквалификације завршио-ла _____ разред.“ 

Ванредном ученику на доквалификацији у рубрици ,,НАПОМЕНА“ уписује се: 

 „На основу члана 57. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању 

(,,Службени гласник РС“, број 55/13...) и решења директора школе број ___ од ____ 

године, ученик-ца је путем доквалификације завршио-ла _____ разред.“ 

На завршетку школовања ванредном ученику Школа издаје диплому о стеченом 

образовању. 

Уверење о положеном испиту издаје се ванредном ученику који након 

положеног испита мења школу или образовни профил, а није стекао услов за издавање 

сведочанства, јер није положио све испите, односно није завршио разред. 
 

 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 45. 
 

Права, обавезе и одговорности ванредног ученика одговарају онима које има 

редован ученик, осим ако није законом другачије уређено, те се примењују у погледу 

оног што није уређено овим правилником. 
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Члан 46. 
 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

ванредном школовању ученика (дел.бр. 53/4-4 од 11.05.2009., 53/8-11 од 14.09.2012. и 

53/5-6 од 20.05.2015.). 
 

Члан 47. 
 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 

 

 

                         Председник Школског одбора 
 

                           _________________________ 
 

          Горан Пош 

 

 

Објављен на огласној табли: ________.2016. године 

Секретар школе:________________________     

                                Ивана Ристић Гергинов 


