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На основу чл. 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/17, 27/2018 - др. закони и 10/2019), чл. 42. Статута школе, Школски одбор 
Средње школе „ Жикица Дамњановић “ у Смедеревској Паланци , на седници одржаној 02. 04. 2019. 
године, једногласно/већином од  5. гласова за и / гласа против, донео је 
  

П Р А В И Л Н И К 
 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА 
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ,,ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“ 

 
I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

            Овим Правилником регулишу се рокови, начин и поступак организације и спровођења испита 
у Средњoj школи ,, Жикица Дамњановић“ у Смедеревској Паланци (у даљем тексту:  Школа), као и 
начин вођења евиденције везане за пријављивање и спровођење испита. 
             

 У Школи се организују и спроводе следећи испити: 
 

 разредни 
 поправни 
 допунски 
 испити за ученике на ванредном школовању 
 испити на основу којих се завршава одређени ниво, односно врста образовања: стручна 

матура и завршни испит средњег стручног образовања 
 испити по приговору. 

 
             Испити се полажу по предметима и разредима. 
 
             У Школи се испити полажу, по правилу, у следећим испитним роковима: септембарском, 
новембарском, јануарском, априлском, јунском и августовском испитном року. Распоред полагања 
испита у испитним роковима утврђује Наставничко веће Школе. 
 

Члан 2. 
 
             Својство редовног, односно ванредног ученика стиче се уписом у Школу сваке школске 
године, на начин утврђен Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњем 
образовању и васпитању. 
             Редован ученик из става 1. овог члана има право да се упише у одговарајући разред 
најкасније до 31. августа, осим ако је започет поступак по захтеву за заштиту права ученика или 
васпитно- дисциплински поступак, када се врши упис по окончању поступка. 
             Ванредан ученик из става 1. овог члана има право да се упише у одговарајући разред у току 
школске године. 
             Ванредан ученик из става 1. овог члана не може завршити започети разред у року краћем од 
годину дана. 
             Изузетно, редован ученик Школе који није положио поправни испит може да заврши 
започети разред у овој 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. 
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             Ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни, односно матурски испит 
завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем испита, уз 
обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди Школа.  
 

Члан 3. 
 
              Ученик има својство редовног ученика у једној школи, осим ако се упоредо школује у школи 
која остварује програме музичког и балетског образовања и васпитања. 
              Редован ученик може упоредо да савладава школски програм, односно део школског 
програма за други образовни профил, као ванредан ученик, уз обавезу плаћања накнаде стварних 
трошкова. 
 

Члан 4. 
 
              Након завршеног средњег образовања и васпитања у Школу може да се упише лице у 
својству ванредног ученика, ради преквалификације и доквалификације, уз обавезу плаћања 
трошкова школарине и испита. 
              Приликом уписивања кандидати прилажу, уз молбу, оверене фотокопије сведочанстава свих 
завршених разреда и диплому. 
               

Члан 5. 
 
              Ученик на ванредном школовању, независно од основа по коме је стекао својство  ванредног 
ученика, дужан је да уз пријаву за полагање испита поднесе и доказ о обављеној пракси која је 
предвиђена као део плана и програма наставе и учења за одређени предмет. 
              Школа издаје ванредном ученику потврду да има статус ванредног ученика, уз обавезу да 
обави праксу и вежбе у објекту који му школа одреди, у трајању од 70% од укупног годишњег броја 
часова за одређени предмет. 
 

Члан 6. 
 
              Испити из чл.1. овог Правилника полажу се пред испитном комисијом коју чине најмање три 
члана, од којих су најмање два стручна за предмет који се полаже. Чланове испитне комисије 
одређује својим решењем директор Школе. 
              По правилу, председник испитне комисије је одељењски старешина, односно за ванредне 
ученике лице које одреди директор Школе, а један од стручних чланова је испитивач. 
              Чланови испитних комисија обавезе из овог Правилника: консултације, припремну наставу, 
реализацију испита, вођење евиденције и издавање јавних исправа и слично, обављају у оквиру 40-то 
часовне радне недеље. 
 

Члан 7. 
 
              Испитна комисија ради у пуном саставу (и у делу испита који се ради писмено), а оцену 
утврђује већином гласова својих чланова, односно за одређене образовне профиле матурски и 
завршни испити се оцењују према посебним правилима и датим табелама. 
              Оцену на испиту предлаже наставник испитивач, а утврђује је испитна комисија. 
              Оцена испитне комисије коначна је и не може се мењати на Одељењском већу, које након 
спроведених испита утврђује постигнути општи успех редовног ученика уважавајући добијену оцену 
на спроведеном испиту. 
              О раду испитне комисије, току и резултату испита води се записник који по обављеном 
испиту потписују сви чланови испитне комисије. 
              Оцене са испита уписују се у матичну књигу и у књигу евиденције образовно-васпитног рада 
(даље: дневник рада). 
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              Идентитет ученика односно ванредног ученика утврђује се ђачком књижицом, односно 
личном картом. 
 

Члан 8. 
 
              Ученик, редован или ванредан, је дужан да дође на полагање испита у време одређено за 
полагање сваког испита за поједини предмет. 
              Сматра се да није положио испит и оцењује се недовољном оценом ученик који из 
неоправданих разлога не приступи испиту, одбије да одговара на извучена питања или по својој 
жељи одустане од испита у току или пре испита. 
              Ученик из става 2. овог члана исти испит може да пријави и полаже тек у следећем испитном 
року. 
              Ученик, редован или ванредан, је благовремено одложио испит, ако испитној комисији 
достави најкасније 24 часа пре почетка испита молбу са доказима (лекарско уверење, потврда и сл.) 
за одлагање испита, на основу чега испитна комисија може у оправданим случајевима одложити 
полагање испита и то најкасније до последњег дана испитног рока или за наредни испитни рок. 
Ученику се признаје за наредни испитни рок, уплата трошкова извршена за полагање одложеног 
испита. 
              Испитна комисија може одбити молбу ученика за одлагање испита уколико закључи да 
разлози за одлагање нису оправдани. У овом случају сматра се да је ученик одустао од испита и у 
обавези је поновног пријављивања и уплате трошкова за други испитни рок. 
               Директор Школе по службеној дужности може донети одлуку о одлагању испита у случају 
више силе или елементарних непогода које су могле спречити ученика да приступи полагању испита, 
односно које утичу да се у Школи не може реализовати планирани испит. 
               У случају из става 6. овог члана, ученику се признаје за други испитни рок, уплата трошкова 
извршена за полагање одложеног испита. 
 

Члан 9. 
 
               Ванредан ученик је дужан да приликом подношења пријаве за полагање испита изврши и 
уплату трошкова испита, односно да пре пријављивања полагања испита из појединог разреда, 
уплати утврђени износ школарине/уписнине, а све у складу са Одлуком Школског одбора о висини 
школарине за ванредне ученике. 
               Директор Школе, по молби ученика или родитеља, односно законског заступника ученика 
одобрава бесплатно школовање, односно ослобађање ученика од појединих трошкова школовања, на 
основу чињеница о материјално- социјалном положају ученика, његовог родитеља, односно 
законског заступника. 
 

Члан 10. 
 
                Испити се у Школи полажу: 

 писмено и усмено из наставних предмета код којих су планом и програмом предвиђени 
обавезни писмени задаци 

 само усмено из осталих наставних предмета 
 практичним радом са усменом одбраном 
 према приручницима о полагању завршних и матурских испита. 

 
                Писмени део испита може трајати највише два школска часа, ако посебним правилима није 
другачије одређено. 
 

 
Члан 11. 
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                Питања на испитима обухватају целокупно наставно градиво одређеног предмета. 
                Усмени део испита полаже се извлачењем питања на једнообразним листићима овереним 
печатом Школе. 
                Писмени део испита ради се на основу тема, диктата, превода, вежби, односно задатака из 
одређеног предмета. 
                Ученик приступа полагању усменог дела испита после обављеног писменог дела испита и 
онда када је на писменом оцењен недовољном оценом. 
                Уколико ученик има и практичан рад и он се посебно оцењује и утиче на закључну оцену за 
тај предмет. 
                Успех ученика на испиту изражава се бројчаном оценом. 
                На усменом испиту ученик даје одговоре на питања са испитног листића који је изабрао. 
                Ученику је дозвољено да по извлачењу испитног листића размишља о питањима пре давања 
усменог одговора и да у оквиру тог времена напише концепт одговора. 
                Пре него што почне усмено да одговара, ученик може да замени извучени листић, али само 
једном из једног предмета у току усменог испита. 
                У случају када ученик у току испита одустане од полагања, пошто је извукао испитни 
листић, сматраће се да испит из тог предмета није положио. 
                У току усменог испита, од тренутка извлачења листића са питањима, ученик се не може 
служити уџбеницима ни другим средствима, осим дозвољених од стране испитне комисије или 
испитивача, нити може да излази и улази у просторију у којој се одржава испит. 
 

Члан 12. 
 
                Ученик који се у току испита користи недозвољеним средствима (преписује, шапуће, 
користи мобилни телефон и сл.) или омета рад испитне комисије, може бити удаљен са испита. 
                У случајевима из претходног става испитна комисија доноси одлуку о удаљењу ученика са 
испита, утврђује степен одговорности и оцену уколико је испит започео. 
                Одлука испитне комисије о удаљењу са испита саопштава се ученику са образложењем и 
уписује се у записник испитне комисије. 
 

Члан 13. 
 
                 Редован ученик може дневно да полаже испит само из једног предмета. 
                 Ванредан ученик може дневно да полаже испит из највише два предмета. 
 

Члан 14. 
 
                 Ученик, по правилу, ако за поједине испите није другачије прописано, полаже завршни или 
матурски испит у посебном испитном року у односу на испитни рок у коме је положио испит из 
последњег предмета. 
                 Директор Школе може, у изузетним случајевима, на образложени захтев кандидата, да 
одобри полагање матурског или завршног испита у истом року. 
 
 

1. РАЗРЕДНИ ИСПИТИ 
 

Члан 15. 
 
                 Редован ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави више од једне 
трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио прописане циљеве, 
исходе и стандарде постигнућа у току савладавања школског програма, упућује се на разредни 
испит. 



6 
 

                 Редован ученик се упућује на разредни испит и из предмета за који није организована 
настава. 
                 Оправданим разлозима у смислу става 1. овог члана сматрају се пре свега, здравствени 
разлози, затим разлози који захтевају пружање додатне подршке ученику у образовању и васпитању, 
у складу са законом, као и други разлози који су довели до тога да се одсуство ученика, приликом 
свођења његових изостанака, региструје и бележи у дневнику рада као оправдано одсуство. 
                 Одлуку о упућивању ученика на разредни испит доноси Одељењско веће на предлог 
одељењског старешине, а у случају из става 1. овог члана, на основу мишљења и предлога 
предметног наставника. 
 

Члан 16. 
 
                 Разредни испит полаже редован ученик у јунском и августовском испитном року, пре 
полагања поправних испита. Ученик има право да бира у ком року ће полагати разредни испит, при 
чему, уколико је ученик упућен на полагање већег броја разредних испита (више од половине 
предмета), Одељењско веће доноси одлуку о броју испита које ученик може да пријави у једном, 
односно другом испитном року. 
 

Члан 17. 
 
                 Ученик који полаже разредни испит подноси испитну пријаву за полагање разредног 
испита у роковима који су предвиђени Годишњим планом рада школе. 
                 Пријава за полагање разредног испита подноси се на обрасцу за полагање испита.                 
У пријави ученик наводи које предмете полаже у року за који подноси пријаву, уколико разредни 
испит полаже у два рока. 
 

Члан 18. 
 
                 За ученике који су упућени на полагање разредног испита организује се припремна настава 
од минимум 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је ученик упућен на 
разредни испит. 
                 Распоред припремне наставе израђују предметни наставници после одржаног Одељењског 
већа на коме је ученик упућен на разредни испит. Припремна настава се реализује у периоду од 
последњег дана одређеног за пријављивање испита до термина за полагање испита. 
                 Ученици који полажу разредни испит из предмета за који није организована настава не 
подносе пријаву за полагање испита, већ Школа организује припремну наставу и полагање разредног 
испита из одређеног предмета и о томе обавештава ученике. 
                 Евиденција припремне наставе води се у дневнику рада одговарајућег одељења. 
 

Члан 19. 
 
                Ученик је положио разредни испит, ако је из свих предмета на испиту добио позитивне 
оцене. 
                Ученик који на разредном испиту добије више од две недовољне оцене упућује се да разред 
понови. 
                Ученик који не положи разредни испит стиче право на полагање поправног испита, само 
под условом да та недовољна оцена није трећа. 
                Ученик који у јунском року није положио разредни испит, упућује се на полагање 
поправног испита у августовском испитном року. 
                Ученик завршног разреда који положи разредни испит, има право да у истом испитном 
року, јунском или августовском, полаже завршни или матурски испит. 
                Ученик завршног разреда који не положи разредни испит у јунском испитном року има 
право да у истом року полаже поправни испит из тог предмета. Уколико овај ученик положи 
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поправни испит у јунском испитном року, завршни или матурски испит полаже у августовском 
испитном року. 
                 Ученик завршног разреда који не положи разредни испит у јунском испитном року може 
полагање поправног испита из тог предмета да пријави за августовски испитни рок. Уколико овај 
ученик положи поправни испит у августовском испитном року, завршни или матурски испит полаже 
у августовском испитном року. 
                 Уколико ученик завршног разреда не положи разредни испит у августовском испитном 
року има право да у истом року полаже поправни испит из тог предмета, а завршни или матурски 
испит полаже у својству ванредног ученика у новој школској години и новом испитном року, уз 
обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди Школа. 
 

Члан 20. 
 
                 Коначан успех ученика који је полагао разредни испит утврђује се на Одељењском већу 
након  јунског, односно августовског испитног рока. 
 

Члан 21. 
 
                 Разредни испит се може одложити у изузетно оправданим случајевима (болест, смрт у 
породици и сл.). У овим случајевима ученик подноси молбу директору Школе, са доказима за 
одлагање разредног испита. 
                Директор цени оправданост захтева из претходног става и уколико је захтев оправдан 
доноси, за конкретног ученика одлуку о продужетку испитног рока и новом датуму за полагање 
разредног испита. 
 
 
 
2. ПОПРАВНИ ИСПИТИ 
 

Члан 22. 
 
                Поправни испит полаже редован ученик који на крају другог полугодишта или на 
разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета и изборних предмета који се 
оцењују бројчано. 
                Ученик полаже поправни испит у Школи у којој стиче образовање и васпитање у 
августовском, а ученик завршног разреда у јунском и августовском испитном року. 
                Ученик који не положи поправни испит није завршио разред. 
 

Члан 23. 
 
                Редован ученик 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. Када заврши разред, ванредан ученик има 
право да се у истој школској години упише у наредни разред у истом својству. 
                Ученика Школа уписује у матичну књигу за ванредне ученике, а у рубрици “Напомена” 
уписује се правни основ за промену статуса и деловодни број и датум матичне књиге у коју је ученик 
уписан док је био у статусу редовног ученика. У матичну књигу за ванредне ученике уписују се све 
позитивне оцене наставних предмета из разреда у коме је дошло до промене статуса ученика. 
                Након положених испита Школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду. 
Сведочанство носи број из матичне књиге ванредних ученика и датум издавања. 
                Ванредан ученик кад заврши уписани разред из става 1. овог члана, може се поново уписати 
као редован ученик у следећи разред следеће школске године, ако испуњава услове за упис утврђене 
Законом и Статутом Школе. 
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Члан 24. 

 
                Ученик завршног разреда који не положи поправни испит, тај испит полаже као ванредни 
ученик у истој школи, у својству ванредног ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде 
стварних трошкова. 
                Ученика Школа уписује у матичну књигу за ванредне ученике, а у рубрици “Напомена” у 
његовом матичном листу уписује се правни основ за промену статуса и деловодни број и датум 
матичне књиге у коју је ученик уписан док је био у статусу редовног ученика. У матичну књигу за 
ванредне ученике уписују се све позитивне оцене наставних предмета из завршног разреда. 
               Након положених испита Школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду. 
Сведочанство носи број из матичне књиге ванредних ученика и датум издавања. 
               Након овога, у првом следећем испитном року, ученик има право да полаже завршни или 
матурски испит у својству ванредног ученика, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које 
утврди Школа. 
 

Члан 25. 
 
              Ученик завршног разреда након положеног поправног испита у јунском, завршни или 
матурски испит полаже у августовском испитном року. 
              Уколико ученик завршног разреда положи поправни испит у августовском испитном року, 
завршни или матурски испит полаже у истом року. 
 

Члан 26. 
 
              Ученик који полаже поправни испит обавезан је да похађа припремну наставу.       
               Припремну наставу Школа организује непосредно пре полагања поправног испита, 
односно за ученика који полаже поправни испит у августовском испитном року, организује се 
припремна настава непосредно пре полагања поправног испита, а све у обиму од минимум 10% 
укупног годишњег броја часова предмета из кога се полаже поправни испит. 
               Припремна настава се реализује према распореду предметног наставника на који је дата 
сагласност од стране директора Школе и који је саопштен објављивањем на огласној табли Школе. 
               Евиденција припремне наставе води се у дневнику рада одговарајућег одељења. 
 

Члан 27. 
 
               Успех ученика на поправном испиту оцењује испитна комисија.       
    Ученик има право на приговор на оцену са испита. 
    Уколико директор одбије приговор на оцену са испита, оцена комисије је јединствена и 
коначна. 
     
 

Члан 28. 
 
               Ученик може да приступи полагању поправног испита уколико је у утврђеном року поднео 
пријаву за полагање из одређеног предмета. 
 

Члан 29. 
 
               Поправни испит се може одложити у изузетно оправданим случајевима (болест, смрт у 
породици и сл.). У овим случајевима ученик подноси молбу директору Школе, са доказима за 
одлагање поправног испита. 
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               Директор цени оправданост захтева из претходног става и уколико је захтев оправдан 
доноси, за конкретног ученика одлуку о продужетку испитног рока и новом датуму за полагање 
поправног испита.         
 
 
 
3. ДОПУНСКИ ИСПИТИ 
 

Члан 30. 
 

         Ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил и у 
складу са Законом о средњем образовању и васпитању, полаже допунске испите из предмета који 
нису били утврђени школским програмом односно наставним планом и програмом који је ученик 
започео да савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту школе. 
         Лице које се уписује у Школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета 
које одреди комисија коју чине чланови Наставничког већа Школе именовани решењем 
директора. 
         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. 
         Редован ученик који у току школовања упоредо савлађује школски програм, односно део 
школског програма за други образовни профил као ванредан ученик полаже допунске испите из 
свих предмета који нису обухваћени школским програмом, односно планом и програмом који 
савлађује у својству редовног ученика. 

 
Члан 31. 

 
                Допунске испите одлуком одређује комисија коју чине чланови  Наставничког већа Школе 
именовани решењем директора. На основу одлуке ове комисије, директор доноси решење о 
допунским испитима. 
 
 
3.1. Промена школе, односно образовног профила 
 

Члан 32. 
 
               Редован ученик из става 1. члана 30. дужан је да положи допунске испите утврђене 
Решењем директора Школе у што краћем року, по редоследу и динамици предвиђеном у Решењу. 
                

Члан 33. 
 
               Број и датум решења директора Школе којим су одређени допунски испити уноси се у 
рубрику “Напомена” у матичној књизи а записник са полагања чува се у евиденцији испита за 
одређено одељење. 
               Сведочанство носи датум седнице на којој је утврђен успех. У рубрику "Напомена" уписује 
се да је ученик завршио разред на основу члана 57. ст. 1. Закона о средњем образовању и васпитању, 
број и датум решења директора Школе о признавању предмета и одређивању допунских испита. 
 
 
3.2. Преквалификација 
 

Члан 34. 
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              Након завршеног средњег образовања и васпитања у Школу може да се упише лице ради 
преквалификације. 
              Ради преквалификације ученик се може уписати у току школске године, на његов писмени 
захтев.Упис одобрава директор Школе. 
               Ученик уписан у Школу ради преквалификације полаже допунске испите из стручних 
предмета, који су одређени у складу са чл. 30. ст. 2. овог Правилника. 
               Против решења директора Школе незадовољан ученик може да поднесе жалбу Школском 
одбору у року од 15 дана од дана пријема решења. 
               Допунске испите ученик полаже након поднете пријаве, у роковима утврђеним чл. 1. овог 
Правилника, а пошто је уплатио школарину за одобрену преквалификацију и трошкове пријављених 
испита. 
 

Члан 35. 
 
               Ученику који положи допунске испите из једног разреда Школа издаје сведочанство тог 
разреда у које уписује предмете и оцене из претходног образовања признате решењем директора 
Школе, и предмете и оцене из којих је ученик положио допунске испите.  

   Сведочанство носи датум седнице на којој је утврђен успех.  У рубрику "Напомена" уписује 
се да је ученик завршио разред на основу чл. 57. ст. 2. Закона о средњем образовању и васпитању, 
број и датум решења директора Школе о признавању предмета и одређивању допунских испита. 
   

Члан 36. 
 
              Ученик на преквалификацији, након завршеног једног разреда не уписује се у наредни 
разред, већ наставља са полагањем допунских испита по донетом решењу директора Школе. 
Полагање допунских испита могуће је у истом року за више разреда. 
              Када ученик на преквалификацији положи допунске испите свих разреда, приступа полагању 
завршног, односно матурског испита, након чега Школа ученику издаје диплому. 
              Завршни, односно матурски испит ученик на преквалификацији полаже у одвојеном 
испитном року, након положених свих допунских испита, осим уколико је последњи допунски испит 
положио у августовском испитном року након чега у истом року може да полаже и завршни, односно 
матурски испит. 
              Изузетно, на образложени захтев ванредног ученика, директор Школе може одобрити 
полагање завршног или матурског испита у истом року када је положен и последњи допунски испит, 
а да то није августовски испитни рок. 
              Полагање матурског, односно завршног испита за одређене образовне профиле, организује се 
у роковима који су одређени на нивоу Републике у три испитна рока: јун, август и јануар. 
 

Члан 37. 
 
              Уколико се преквалификација врши на захтев предузећа, установе или у сарадњи са 
Тржиштем рада, могу се на Наставничком већу одредити и додатни испитни рокови за полагање 
допунских испита. 
 
 
3.3. Доквалификација 
 

Члан 38. 
 
               Након завршеног средњег образовања и васпитања у Школу може да се упише лице ради 
доквалификације. 
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               Ради доквалификације ученик се може уписати у току школске године, на његов писмени 
захтев. Упис одобрава директор Школе. 
               Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета који су 
одређени у складу са чл. 30. ст. 3. овог Правилника. 
               Против решења директора Школе ученик има право жалбе која се подноси Школском 
одбору у року од 15 дана од дана пријема решења. 
               Ученик полаже испите на основу поднете пријаве, у роковима утврђеним у члану 1. овог 
Правилника, а након што је уплатио школарину за одобрену доквалификацију и трошкове 
пријављених испита. 
 

Члан 39. 
 
             Ученику који положи допунске испите из једног разреда, Школа издаје сведочанство тог 
разреда у које преписује предмете и оцене из претходног образовања признете решењем директора 
Школе, и предмете и оцене из којих је ученик положио допунске испите.  

Сведочанство носи датум седнице на којој је утврђен успех. У рубрику "Напомена" уписује се 
да је ученик завршио разред на основу чл. 57.  ст. 3. 

 Закона о средњем образовању и васпитању, број и датум решења директора Школе о 
признавању предмета и одређивању допунских испита. 
 

Члан 40. 
 
             На питања везана за доквалификацију ученика сходно се примењују одговарајуће одредбе 
овог Правилника које се односе на преквалификацију. 
 
 
3.4. Упоредно школовање 
 

Члан 41. 
 
              Редован ученик који у току школовања упоредо савлађује школски програм, односно део 
школског програма за други образовни профил као ванредни ученик, полаже испите из свих 
предмета који нису обухваћени школским програмом, односно планом и програмом наставе и учења 
који савлађује у својству редовног ученика, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова. 
 

Члан 42. 
 
                Број и датум решења директора Школе којим су одређени допунски испити уноси се у 
рубрику “Напомена” у матичној књизи за ванредне ученике, а записник са полагања чува се у 
досијеу ванредног ученика. 
 

Члан 43. 
 
                За положене допунске ипите Школа ванредном ученику издаје уверење, а сведочанство 
издаје када у својству редовног ученика заврши одговарајући разред. 
 
 
 
4. ИСПИТИ ЗА УЧЕНИКЕ НА ВАНРЕДНОМ ШКОЛОВАЊУ 
 

Члан 44. 
 
                 Својство ванредног ученика у Школи у смислу овог Правилника има: 
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 Лице старије од 17 година уписано у овом својству у први разред ; 
 Ученик Школе који је из редовног, на основу свог захтева, односно захтева родитеља или 

законског заступника, прешао на ванредно школовање; 
 Ученик Школе који се по прописаном правилу изузетка, уписује као венредан ученик а због 

неположеног поправног, матурског или завршног испита, који није положио док је био у 
својству редовног ученика; 

 Лице које је напустило школовање после завршеног првог разреда средње школе и није се 
поново уписало у законском року у исту школу, чиме је изгубило својство ученика, под 
условом да је старије од 17 година, а у складу са овим Правилником. 

 
Члан 45. 

 
                Ванредан ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног школским програмом, 
односно наставним планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 
година и извршава друге обавезе утврђене законом и општим актима Школе. 
                Владање ванредног ученика не оцењује се. 
  

Члан 46. 
 
                Испити за ученике на ванредном школовању спроводе се према распореду полагања који је 
утврђен Годишњим планом рада  Школе, за текућу школску годину. 
 

Члан 47. 
 
                Ванредни ученици раде писмене задатке, односно полажу писмени и усмени део испита 
када је то за одређени предмет прописано школским програмом, односно планом и програмом 
наставе и учења. 
                Када се испит састоји из усменог и писменог дела, односно усменог дела и практичног рада, 
ученик прво ради писмени део, односно практични рад, а потом полаже усмени део. 
               Ученик на ванредном школовању, у истом дану може да полаже највише два испита из два 
предмета. 
 
 
4.1. Ванредни ученици старији од 17 година 
 

Члан 48. 
 
               Ванредан ученик првог разреда је лице старије од 17 година, осим лица из осетљивих 
друштвених група и са изузетним способностима које може бити и млађе од 17 година, ако оправда 
немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност Министра просвете. 
               Ванредни ученик из става 1. овог члана има право да се упише у одговарајући разред у току 
школске године. 
               Ванредни ученик из става 1. овог члана не може завршити започети разред у року краћем од 
годину дана. 
 

 
 
 

Члан 49. 
 
               Ванредни ученик може да приступи полагању испита под условом да је поднео пријаву за 
полагање испита. 
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               Пријаву за полагање испита ванредни ученик подноси на прописаном обрасцу.                              
Ванредни ученик је дужан да уз пријаву достави и доказ да је обавио праксу, у  складу са чл. 5. овог 
Правилника, уколико је она услов за полагање испита. 
               Испити се пријављују у роковима који су предвиђени Годишњим планом рада школе пре 
термина одређеног за почетак испитног рока. 
 

Члан 50. 
 
               На основу извршеног уписа ванредном ученику Школа обезбеђује информатор у коме су 
наведени предмети које полаже, рокови, литература коју може да користи и други подаци који су од 
значаја за његово школовање. 
               За ванредне ученике организује се припремна настава од минимум 10% од укупног 
годишњег броја часова из предмета који се полажу. Распоред припремне наставе израђују предметни 
наставници. 
               Евиденција припремне наставе води се у књизи евиденције осталих облика образовно-
васпитног рада за ванредне ученике. 
 

Члан 51. 
 
               Успех ванредног ученика оцењује се бројчано из обавезних и изборних предмета, изузев 
верске наставе и грађанског васпитања које се оцењује описно. 
               Ванредном ученику се, пошто је положио испите из предмета за одређени разред, издаје 
сведочанство о завршеном разреду. Да би могао да се упише у наредни разред, ванредан ученик мора 
да положи све испите из претходног разреда. 
               Ванредан ученик након што положи завршни, односно матурски испит добија диплому о 
стеченом степену образовања одређеног образовног профила. 
 
 
4.2. Ученик Школе који је из редовног, на основу свог захтева, односно захтева родитеља или 
законског заступника, прешао на ванредно школовање 
 

Члан 52. 
 
               На ове ученике сходно се примењују одговарајуће одредбе овог Правилника о школовању 
ванредних ученика старијих од 17 година. 
 
 
4.3. Ванредни ученици по изузетим правилима 
 

Члан 53. 
 
                На школовање ванредних ученика који су у том својству уписани у смислу чл. 2. став 5. и 6. 
овог Правилника сходно се примењују одговарајуће одредбе овог Правилника о школовању 
ванредних ученика старијих од 17 година. 
                Ванредни ученици плаћају трошкове испита који су утврђени одлуком Школског одбора о 
висини школарине за ванредне ученике. 
                Ученик из става 1. овог члана може да присуствује часовима редовне наставе, уз сагласност 
предметног наставника чијим часовима жели да присуствује. Присуство ванредног ученика 
евидентира се у књизи евиденције осталих облика образовно -  васпитног рада. Упис врши 
предметни наставник. 
 
 
4.4. Наставак прекинутог школовања 
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Члан 54. 

 
                 Лице може стицати средње образовање и као ванредни ученик подношењем захтева за упис 
ради наставка прекинутог школовања, под условом да је статус ученика престао након завршеног 
најмање првог разреда средње школе и да се ученик није уписао у законском року у другу школу на 
основу исписнице или у исту школу наредне школске године. 
                 Захтев за упис подноси се за упис у одговарајући разред у току школске године. 
                 Ванредан ученик из става 1. овог члана не може завршити разред за који полаже све испите 
по плану и програму наставе и учења, у року краћем од годину дана. 
                 Ванредан ученик нема обавезу похађања редовне наставе, његово оцењивање се обавља на 
испитима. 
 

Члан 55. 
 
                 Лице уписано у Школу као ванредан ученик ради завршавања прекинутог школовања 
полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени школским програмом, односно планом 
и програмом наставе и учења по коме је започето стицање образовања и полаже све испите по 
предметима за сваки разред и матурски или завршни испит након положених допунских и других 
испита. Допунски испити и предмети из којих ванредан ученик полаже испите утврђују се решењем 
директора Школе донетог у складу са чл.57. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању. 
                 За упис је потребно поднети захтев директору Школе и документацију. 
                 Против решења директора Школе кандидат може да поднесе жалбу Школском одбору у 
року од 15 дана од дана пријема решења. 
 

Члан 56. 
 
                 Након одобреног захтева ванредан ученик активира свој статус уплатом 
школарине/уписнине. Испити се пријављују, уплаћују и полажу у роковима из чл. 1. овог 
Правилника. 
                 Извршена уплата уписнине важи за временски период од највише годину дана и за 
одређени разред, без обзира на број испита које ванредан ученик има да полаже за тај разред. 
                 По истеку периода од годину дана од уписа одређеног разреда, ванредан ученик је дужан 
да обнови упис уплатом уписнине, како би остао у статусу ванредног ученика Школе, без обзира 
колико му је испита остало за тај разред. 
                 Ванредан ученик може у истој години да полаже допунске испите из више разреда за које 
су му одређени допунски испити, при чему не може да полаже испите из наредног разреда док не 
положи све допунске испите из претходног разреда. Ученик уплаћује уписнину за сваки разред. 
                 Када ученик положи све допунске испите, може да полаже испите из предмета за цео 
разред, уколико таквих има, и у том случају тај разред не може да заврши у року краћем од годину 
дана, укључујући и матурски, односно завршни испит. 
 

Члан 57. 
 
                На основу извршеног уписа ванредном ученику Школа обезбеђује информатор у коме су 
наведени предмети које полаже, рокови, литература коју може да користи и други подаци који су од 
значаја за његово школовање. 

 
Члан 58. 

 
                Ванредном ученику који положи испите из једног разреда Школа издаје сведочанство тог 
разреда у које преписује предмете и оцене признате решењем директора Школе, и предмете и оцене 
из којих је ученик положио допунске испите, односно испите из предмета према школском програму, 
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односно плану и програму наставе и учења. Сведочанство носи датум седнице на којој је утврђен 
успех. 
                 Ванредан ученик након што положи завршни, односно матурски испит добија диплому о 
стеченом степену образовања одређеног образовног профила. 
                 У рубрику "Напомена" уписује се да је ученик завршио разред на основу чл. 57. став 1. 
Закона о средњем образовању и васпитању, број и датум решења директора Школе о признавању 
предмета и одређивању допунских и других испита. 
 
 
 
5. ИСПИТИ НА КРАЈУ ШКОЛОВАЊА 
 

Члан 59. 
 
                 О полагању испита на крају школовања, односно стручној матури и завршном испиту 
средњег стручног образовања и васпитања постоји посебан Правилник којим се регулише начин и 
поступак организације и спровођења испита у Школи као и начин вођења евиденције везане за 
пријављивање и спровођење испита. 
 
 
 
6. ИСПИТИ ПО ПРИГОВОРУ 
 

Члан 60. 
 
               Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе директору 
Школе: 

 приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности  и из владања у 
току школске године, у року од три дана од дана саопштења оцене 

 приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности  и из 
владања на крају првог и другог полугодишта, у року од три дана од дана добијања ђачке 
књижице, односно свеочанства, осим за ученике завршнихг разреда у року од 24 сата  

 приговор на испит, у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту. 
 
Директор Школе, у сарадњи са стручним сарадником Школе и одељењским старешином, 

решењем одлучује о приговору из става 1. Тачка 1. овог члана у року од три дана, односно у року од 
24 сата о приговору из става 1. Тачка 2. и 3. овог члана. 
              Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да 
оцењивање није у складу са прописима, поништава оцену и решењем образује комисију за проверу 
знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три 
члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета, при чему наставник чија је 
оцена оспорена не може бити члан комисије. 
              Ако директор утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима поништава 
закључну оцену и враћа оцену Одељењском већу на разматрање и закључивање. Ако директор и 
након поновног разматрања и закључивања од стране Одељењског већа прописаног сравом 4. Овог 
члана, утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима или је приговор из других 
разлога основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. 
              Ако директор Школе утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава 
испит и упућује ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од 
дана подношења приговора. Кад је поништен испит, директор Школе образује нову комисију у чијем 
саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен. Оцена комисије је коначна. 
Записник о полагању испита води члан испитне комисије а потписују га сви чланови испитне 
комисије. 
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              Уколико Школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно лице из друге школе. 
 
 
 
II ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Члан 61. 
 
                Евиденцију о испитима чине записници у које се уносе подаци о: 

 обављеним матурским и завршним испитима, 
 разредним и поправним испитима, 
 испитима ванредних ученика, 
 допунским испитима. 

 
                 Школа води евиденцију издатих сведочанстава, уверења и диплома. 
                 Евиденције се воде на српском језику ћириличним писмом. 
 
 
а) Записник о полагању испита 
 

Члан 62. 
 
                 Записник о полагању испита води председник испитне комисије, на прописаном обрасцу, 
хемијском оловком или мастилом. У записник се уноси име и презиме кандидата, врста испита, 
датум полагања испита, испитна питања, назив рада и оцене.  

    Записник потписују сви чланови испитне комисије. 
                Записник о полагању испита води се за сваког ученика посебно, по испитним роковима 
утврђеним овим Правилником. 
                Подаци из записника уносе се у матичну књигу. 
 

Члан 63. 
 
                По завршетку школске године прикупљају се сви сређени записници са спроведених испита 
у тој школској години, одвајају се по врстама испита, роковима као и посебно за редовне, а посебно 
за ванредне ученике и одлажу у архиву. Записници са испита чувају се 10 година осим записника са 
завршних и матурских испита који се чувају трајно. 
 
 
б) Матична књига 
 

Члан 64. 
 
              Матична књига редовних и ванредних ученика води се на начин утврђен упутством о вођењу 
матичне књиге које је њен саставни део. 
              За правилност, уредност и благовременост вођења матичне књиге задужен је и одговоран 
одељењски старешина за редовног, односно наставник одређен од стране директора за ванредног 
ученика. 
              Матична књига чува се трајно. 
 

Члан 65. 
 
              Уколико ученик у току школовања мења статус, та се промена мора евидентирати у 
матичном листу у рубрици "Напомене". 
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в) Досијеа ванредних ученика 
 

Члан 66. 
 
              За сваког ванредног ученика формира се посебан досије који садржи потребну 
документацију ученика и у који се одлаже документација у току школовања. 
              Досије ванредних ученика води координатор практичне наставе. 
              Након завршетка школовања сва оригинална документација враћа се ученику, а досије се 
чува 10 година. 
 
 
Издавање јавне исправе 
 

Члан 67. 
 
              Школа издаје ученику јавне исправе прописане важећим републичким Правилником о 
јавним исправама које издаје средња школа. 
              Јавне исправе издају се на српском језику ћириличним писмом. 
 
Сведочанство 
 
              У сведочанству, у рубрици “Деловодни број и датум” уписује се деловодни број из 
деловодне књиге и датум седнице Одељенског већа на коме је утврђен успех ученика. За ванредног 
ученика у рубрици “Деловодни број и датум” уписује се деловодни број из деловодне књиге, а датум 
је датум седнице Наставничког већа на којој је утврђен успех ученика  за одређени разред. 
              У сведочанству, у рубрици “Број у матичној књизи” уписује се матични број редовног, 
односно ванредног ученика из матичне књиге (седмоцифрени број). 
 
Диплома 
 
              У дипломи, у рубрици "Деловодни број и датум" уписује се деловодни број из деловодне 
књиге, за редовног и ванредног ученика и датум седнице Наставничког већа на којој је утврђен успех 
ученика. 
              У дипломи, у рубрици “Број у матичној књизи” уписује се матични број редовног, односно 
ванредног ученика из матичне књиге (седмоцифрени број). 
 
 
г) Евиденција издатих сведочанстава и диплома 
 

Члан 68. 
 
              Евиденција издатих сведочанстава и диплома води се на прописаном месту у матичној 
књизи. 
              Деловодни број и датум дипломе уноси се у унутрашњи лист матичне књиге ученика и у 
књигу завршних, односно матурских испита. 
              Серијски број издатих јавних исправа уписује се у рубрици "Напомена" у унутрашњем листу 
матичне књиге. 
              Дупликат јавне исправе издаје се по поступку утврђеном законом. 
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 69. 
            
              Законске и подзаконске одредбе о појединима врстама испита који нису обухваћени овим 
Правилником, непосредно ће се примењивати. 
 

Члан 70. 
 
              Измене и допуне овог Правилника врше се на начин предвиђен за његово доношење. 
 

Члан 71. 
 

  Овај Правилник ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 

Председник Школског одбора 

________________________ 

         Слободанка Милијашевић 

 

 Правилник је заведен под деловодним бројем  1474/1 од  02.04.2019. године, објављен је на 
огласној табли Школе дана 04.04.2019. године, а ступио је на снагу дана 12.04.2019. године. 

 

Секретар Школе 

___________________ 

          Милијана Опачић 

 
 


