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На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања 55/2013), 
и чл.40 ст.1. и 2., Закона о средњем образовању и васпитању („Сл гласник РС“, бр. 
55/2013 ), као  и члана 63.став 1.тачка 1. И члана 212.став 1. Статута школе, Школски 
одбор XV београдске гимназије у проширеном саставу, на седници одржаноj 
30.11.2015. године, донео jе:  

  

ПРАВИЛНИК  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА ЗА 
ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ  

  

  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

 
Овим Правилником регулишу се: начин полагања испита за ванредне ученике, рокови 
за полагање испита, начин вођења документациjе у вези испита и износ школарине  за 
ванредне ученике. 

  

Члан 2 

 

Ванредан ученик средње школе је лице уписано у први разред средњег образовања и 
васпитања које је старије од 17 година. 

Изузетно од става 1.овог члана,лице из осетљивих друштвених група и са изузетним 
способностима млађе од 17 година може да стиче средње образовање и васпитање у 
својству ванредног ученика, 

ако оправда немогућност редовног похађања наставе. 

Својство ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године,под 
условима утврђеним законом.  

Ванредан ученик има право да се упише у одговарајући разред школе најкасније до 
31,августа. 

У изизетним случајевима, директор има право одлучивања. 

 

II  И С П И Т И 

 

Члан 3. 



Ванредни ученик полаже испите и извршава друге утврђене обавезе. 

Испити се полажу по предметима и разредима. 

Члан  4. 

Рокови за полагање испита утврђених овим Правилником су: октобарски, jануарски, 
jунски и августовски.   

 

Члан 5. 

Ванредан ученик може да приступи полагању испита под условом да је поднео пријаву 
за полагање испита и да је уз пријаву приложио доказ о уплати  утврђене школарине. 

Пријаву за полагање испита ванредни ученик подноси на прописаном обрасцу,за сваки 
испит посебно. 

Пријава се подноси у секретаријату школе.  
Термине приjављивања и полагања испита утврђуjе директор за сваки рок и обjављуjе 
на огласаноj табли школе наjмање два дана пре дана одређеног за приjављивање, 
односно полагање испита.  

Члан 6. 
Ученици раде писмене задатке,односно полажу писмени и усмени део испита када је 
то за одређени предмет прописано Правилником о Наставном плану и програму за 
гимназију. 

Када се испит састоји из усменог и писменог дела,ученик прво ради писмени део,а 
потом полаже усмени део. 

Писмени и усмени део испита се не може полагати у истом дану. 

 

 

Члан 7. 

Наставници одговарајућих предмета су дужни да ванредном ученику пруже помоћ 
приликом избора литературе из које се полаже испит и да кроз консултацију дају 
потребна обавештења ради правилног схватања појeдниних наставних садржаја. 

 

Члан 8. 

Комисија пред којом се полаже испит има  три члана, од којих су два стручна за 
предмет. 

Комисију именује директор школе решењем. 

Усменом делу испита обавезно присуствују сви чланови испитне комисије. 

Усмене одговоре ученика прати и оцењује сваки члан комисије, а оцена се утврђује 
већином гласова чланова комисије и уноси се у записник о полагању испита мастилом 
или хемијском оловком. 

Члан 9. 



За спровођење усменог дела испита утврђује се списак испитних питања,посебно за 
сваки предмет и разре,тако да тим питањима буде обухваћено целокупно градиво 
предмет. 

Испитна питања састављају стручна већа. 

На основу утврђених испитних питања сачињавају се испитне цедуље,које садрже 
најмање три испитна питања која су штампана. 

Испитне цедуље су оверене печатом школе,од исте су хартије и једнаке величине и 
боје. 

Број испитних цедуља са питањима мора бити већи од броја пријављених ученика за 
полагање испита у групи,најмање за три. 

Члан 10. 

Писмени задатак прегледају испитивач и два члана комисије и утврђују оцену која се 
уноси у записник о полагању испита. 

Оцена из писменог и усменог дела испита је јединствена и утврђује се већином 
гласова чланова  испитне комисије. 

Члан 11. 

Ванредан ученик се удаљава са испита уколико користи мобилни телефон или друга 
недозвољена средства,ремети ток испита,недолично се понаша према члановима 
комисије. 

У случају удаљавања ванредног ученика са испита,испитна комисија уноси у записник 
напомену да је ученик удаљен,уз навођење разлога удаљавања . 

Ученик који је удаљен са испита,оцењује се недовољном оценом. 

Члан 12. 

Ученик може да одустане од полагања испита. 

Сматра се да jе ученик одустао од полагања испита ако неоправдано не приступи 
полагању испита у заказано време.  

Ако ученик достави оправдање о спречености да изађе на испит и затражи одлагање 
испита, директор цени оправданост разлога и доноси одлуку о одлагању испита. 

Уколико ученик неоправдано изостане са испита,сматра се да испит није положио и 
исто се констатује у заисник.  

 

Члан 13. 

Ученик полагаже  само jедан испит дневно.  

Ванредни ученик ,из оправданих разлога, може на своj захтев, полагати више од jедног 
испита дневно.  

Члан 14. 
 

Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног Наставним планом и 
програмом за гимназију,а из предмета физичко васпитање,само уколико је млађи од 20 
година. 

Владање ванредног ученика се не оцењује. 

Члан 15. 



Успех ученика на испиту оцењује се бројчаном оценом и описно у складу са законом и 
општим актом.   

Члан 16. 
Ванредан ученик може полагати наjвише пет испита у jедном испитном року.  

У изузетним случаjевима ванредан ученик може приjавити и више од пет испита у 
jедном испитном року, уз сагласност директора школе.  

Члан  17. 

  
Ванредан ученик коjи започне са полагањем испита у другоj школи може наставити са 
полагањем испита истог разреда у овоj школи, с тим да му се позитивне оцене 
добиjене на испитима признаjу увидом у исписницу и уверење о положеним испитима. 

                                                                                       

Члан 18. 

Да би могао да упише и полаже испите  из наредног  разреда, ванредан ученик мора 
положити све испите из претходног разреда. 

Члан 19. 

Ученику који је положио све испите из предмета за одређени разред издаје се 
сведочанство о завршеном разреду. 

  

II   НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 20. 

У Школи се води евиденциjа у складу са Законом о средњем образовању, на 
прописаним обрасцима.  

Члан 21. 
Евиденциjу о испитима чине подаци о обављеним испитима ванредних ученика,  у 
складу са законом.  

Врсту, назив и садржаj образаца и начин вођења евиденциjе прописуjе министар и 
одобрава њихово издавање. 

. 

III      Ш К О Л А Р И Н А 

 

Члан 22. 

Висина школарине ванредног ученика, као и висина накнаде ванредног ученика за 
полагање  испита утврђује се овим Правилнком у складу са Одлуком Министарства 
просвете,науке и технолошког развоја. 

Члан 23. 



                    Износ школарине из члана 1.овог Правилника   одређена је на основу 
вредновања  следећих категорија: 

                -  Цене уписа  године 

                -  Цене испита / са и без писмених задатака/ 

                -  Цене матурског испита 

                -  Цене консултативне наставе 

                -  Цене  Обрасца записника,  

                -  Цене Обрасца јавних исправа/сведочанстава,дипломе/. 

                 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Оваj Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обjављивања на огласноj табли.  

 

  
  
Обjављен на огласноj табли школе дана 07.12.2015. године.  

  

Ступио на снагу 15,12.2015. године.  

  

Председник Школског одбора  

_________________________ 

  Миленовић Милица проф. 

 

 

  

  


