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На основу члана 119. Став 1. тачка 1. а у вези чланова 4. и 19. Закона о основама образовања и
васпитања (“Сл. Гласник РС“, бр. 88/2017), чланова 33.34. 38. 40 - 42. 44. 47. 56. 57.и члана 58. Закона о
средњем образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр. 55/2013 и 101/2017) и члана 43. став 1. Тачка 1.
Статута Машинско-саобраћајне школе, Школски одбор Машинско-саобраћајне школе је на седници
одржаној дана 29.03. 2018. године донео:

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се питања стицања својства ванредног ученика, упис ванредног
ученика, рокови и начин полагања испита ванредног ученика, права, обавезе и одговорности ванредног
ученика, евиденција и издавање исправа ванредним ученицима.

Члан 2.

Ванредан ученик је ученик који савлађује наставни план и програм, односно стиче средње
образовање и васпитање без похађања наставе, путем полагања испита.

II СТИЦАЊЕ СВОЈСТВА ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА

Члан 3.

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

Ванредни ученик 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 4.

Право на ванредно школовање могу стећи следећи ученици:
1) лице које је уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања за рад и старије
је од 17 година; а изузетно, и лице из осетљвих друштвених група и са изузетним способностима млађе
од 17 година ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра;;
2) редован ученик који у току школске године пређе на ванредно школовање;
3) лице које упоредо савладава други школски програм, односно део школског програма;
4) редован ученик који није положио поправни испит, може да заврши започети разред наредне
школске године, у својству ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита;
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5) редован ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни или матурски испит у
августовском испитном року, може тај испит да полаже, као ванредан ученик, у испитним роковима
утврђеним општим актом Школе;
6) лице које је раније започело стицање средњег образовања и васпитања, па га је из одређених разлога
прекинуло, може се уписати као ванредан ученик ради завршетка започетог школовања.
7) лице након завршеног средњег образовања и васпитања ради преквалификације, доквалификације и
специјалистичког образовања.

III УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА

Члан 5.

Основни услов за упис ванредног ученика у први разред средње школе је завршена основна
школа.

Упис ванредног ученика у први разред врши се на основу конкурса.

За школе чији је оснивач Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја расписује заједнички конкурс којим се на основу плана уписа, одређује и број ванредних
ученика.

Члан 6

Поједина лица или групе могу да се упишу усредњу школу под повољнијим условима ради
постизања пуне равноправности у стицању образовања.

Мерила и поступак за упис лица из става 1. овог члана, прописује министар

Члан 7.

Ванредан ученик, при упису у Школу, подноси молбу за упис за сваку школску годину.
Директор школе доноси Решење о ванредном школовању.
Уз молбу, ванредан ученик подноси доказ о уплати школарине, у износу утврђеном Одлуком о

утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа, донетом од стране Министарсва
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Члан 8.

Бесплатно школовање омогућује се ванредном ученику који се први пут упише у средњу школу.
Обавезе школарине и трошкова испита ванредни ученик може се ослободити искључиво по

одобрењу директора Школе, уколико упоредо савладава други школски програм, односно део школског
програма, а који постиже изузетне резултате у учењу, и уколико потиче из осетљивих друштвених
група.
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IV ПРОМЕНА СВОЈСТВА РЕДОВНОГ У ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА

Члан 9.
Редован ученик, његов родитељ или други законски заступник може у току школске године да

одлучи да ученик не похађа наставу , већ полагањем испита да заврши разред, у роковима предвиђеним
овим правилником.

Члан 10.
Редовни ученик може у току школовања да промени статус у ванредног ученика када понови

разред, када изгуби статус редовног ученика, када због повреде дисциплине буде искључен из школе а
када престане дејство васпитно - дисциплинске мере, или из других разлога не жели или не може да
настави редовно школовање.

Ученик из члана 9 и 10.овог Правилника плаћа трошкове испита и трошкове школарине у износу
утврђеном Одлуком о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа, донетом од
стране Министарсва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

V УПОРЕДО САВЛАЂИВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Члан 11.

Редован ученик који постиже изузетне резултате може упоредо да савлађује школски програм,
односно део школског програма за други образовни профил као ванредни ученик, уз обавезу плаћања
накнаде ставрних трошкова.

Међутим школа може уколико процени да не постоји оправданост захтева, да не дозволи упис у
школу ради упоредног савлађивања програма ванредном ученику из става 1. овог члана.

VI РЕДОВНИ УЧЕНИК КОЈИ НИЈЕ ПОЛОЖИО ПОПРАВНИ ИСПИТ И УЧЕНИК
ЗАВРШНОГ РАЗРЕДА КОЈИ НЕ ПОЛОЖИ ПОПРАВНИ, ЗАВРШНИ ОДНОСНО МАТУРСКИ

ИСПИТ

Члан 12.

Редован ученик средњег образовања и васпитања који није положио поправни испит у јунском и
августовском испитном року, може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у
својству ванредног ученика поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања стварних
трошкова које утврди школа.

Када заврши разред ванредни ученик има право да се у истој школској години упише у наредни
разред, у истом својству.

Члан 13.

Ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни односно матурски испит у
августовском испитном року завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика
полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.
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Члан 14.

У случају да дође до промене у наставном плану и програму по коме се школује, школа решењем
одређује допунске испите из нових предмета у односу на оне које је ученик похађао, а које, осим
поправних, треба да положи.

VII УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ОДРЕЂЕНИ РАЗРЕД РАДИ ЗАВРШЕТКА ЗАПОЧЕТОГ
ШКОЛОВАЊА

Члан 15.

Лице које је раније започело са стицањем средњег образовања и васпитања , па га је из
одређених разлога прекинуло, има право да га у својству ванредног ученика заврши.

Члан 16.

Ванредном ученику који жели да заврши започето школовање, школа признаје све завршене
разреде, уписује га у наредни разред, и решењем му одређује које допунске испите мора да положи
после упоређивања наставног плана и програма по којем треба да стекне образовање са наставним
планом и програмом образовања који је ученик отпочео да савлађује.

Члан 17.

Ванредни ученик мора да положи испите само из предмета који нису обухваћени наставним
планом и програмом образовања који је започео, а обухваћени су програмом који уписује и то по
редоследу разреда.

Ванредни ученик кад положи допунске испите, стиче право да приступи полагању испита
разреда у који се уписао односно завршног или матурског испита.

Ученик има обавезу плаћања трошкова испита и трошкова школарине у износу утврђеном
Одлуком о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих школа, донетом од стране
Министарсва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

VIII УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА У ШКОЛУ РАДИ ПРЕКВАЛИВИКАЦИЈЕ,
ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Члан 18.
Након завршеног средњег образовања и васпитања у школу може да се упише лице ради

преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања, након добијене сагласности на
план уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошјог развоја –Школске управе.

Члан 19.

Преквалификацију уписују лица која желе да се образује за неки други образовни профил у
односу на онај који су завршила, без обзира на подручје рада.
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Лице које се уписује у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које
одреди комисија коју чине чланови наставничкг већа школе именовани решењем директора.

Члан 20.

Доквалификацију уписују лица која желе да се образују за неки други образовни профил у дужем
трајању, без обзира на подручје рада.

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.

Члан 21.

Наставним планом и програмом одређују се услови за стицање специјалистичког образовања као
и које се средње образовање сматра одговарајућим за стицање специјалистичког обраовања.

Члан 22.

Школа у току године врши упис кандидата ради преквалификације, доквалификације и
специјалистичког образовања.

Члан 23.

Ученик из члана 18. овог Правилниика има обавезу плаћања трошкова испита и трошкова
школарине у износу утврђеном Одлуком о утврђивању висине школарине за ванредне ученике средњих
школа, донетом од стране Министарсва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

IX ИСПИТИ И РОКОВИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 24.

Ванредни ученик може да полаже испите у следећим испитним роковима:

- октобарски

- јануарски

- априлски

- јунски

- августовски

Члан 25.

Испити из члана 24.  овог Правилника полажу се пред испитном комисијом коју решењем
одређује  директор школе.
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Испитну комисију чине три члана: председник, и два стручна (за тај предмет) члана од којих је
један испитивач.

Члан 26.

Начин, организација и спровођење ванредних испита, допунских, испита, додатних испита,
завршног испита, матурског испита и специјалистичког испита регулисани су Правилником о
организацији и спровођењу испита у Машинско-саобраћајној школи.

Члан 27.

Ванредни ученик може да полаже испите у свим роковима утврђеним овим Правилником.

Датум и време полагања појединих испита  утврђују се распоредом испита који се објављује на
огласној табли школе.

Члан 28.

Ванредни ученик може да полаже испите након подношења пријаве за полагање испита чије се
време подношења  утврђује распоредом за сваки испитни рок посебно.

Ванредни ученик је дужан да дође на полагање испита у време одређено за полагање  сваког
појединачног предмета и покаже документ за личну идентификацију.

Ванредни ученик који не приступи полагању пријављеног испита, а свој изостанак није оправдао
(лекарско оправдање, потврду радне организације о службеној спречености....), сматра се да је одустао
од полагања испита и нема право на повраћај новца који је уплатио за поједине испите  приликом
подношења пријаве за полагање предметних испита.

Члан 29.

Ванредни ученик може полагати највише пет испита у једном испитном року.

X ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА

Члан 30.

Обавезни облици образовно – васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава,
припремни и консултативни рад.

Члан 31.

Ванредан ученик полаже испит из свих предмета утврђених школским програмом, осим из
предмета физичко васитање ако је старији од 20 година .

Владање ванредног ученика се не оцењује.

Члан 32.

Ванредни ученик нема ограничено право на понављање разреда.
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Члан 33.

Права, обавезе и одговорности ванредног ученика уређени су Законом и одговарају правима и
обавезама редовних ученика.

XI ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

Члан 34.

Директор решењем одређује лице које ће обављати послове одељењског старешине ванредних
ученика.

Члан 35.

Школа води следећу евиденцију о ванредним ученицима:

1.Матичну књигу;

2.Евиденцију о испитима (записници)

Евиденције се води на српском језику и трајно се чува.

Члан 36.

Ванредном ученику који је положио испите из свих предмета одређеног разреда издаје се
сведочанство о завршеном разреду.

Уколико је ванредни ученик полагањем испита стекао степен стручне спреме одговарајућег
образовног профила издаће му се диплома о врсти и степену стручне спреме. (Диплома о стеченом
образовању у трајању од три године и Диплома о стеченом образовању трајању од четири године).

Ванредном ученику који је савладао програм специјалистичког образовања школа издаје
Уверење о положеном специјалистичком испиту.

Члан 37.

Ванредном ученику који полаже допунске испите ради преквалификације или доквалификације
школа издаје сведочанство о сваком завршеном разреду у које се уносе предмети и оцене које су
признате, и предмети и оцене са допунских испита.

Општи успех изводи се на основу оцена признатих  решењем и из положених предмета без оцене
из физичог васпитања за ученике старије од 20 година и без оцене из владања.

У сведочанству из ст. 1. овог члана, у рубрици ,,напомена,, треба  назначити да је то сведочанство
ученик стекао по основу члана Закона о средњем образовању и васпитању који се односи на
преквалификацију и доквалификацију.
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Члан 38.

Уверење о положеним испитима издаје се  ванредним ученицима који су започели полагање
испита из једног разреда у овој школи, па желе из оправданих разлога да наставе полагање преосталих
испита у другој школи.

О свим положеним испитима из предходног става школа је обавезна да изда уверење

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

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

Члан 40.

Измене и допуне овог правилника вршиће се по поступку и на начин предвиђен за његово
доношење.

Члан 41.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и спровођењу
испита у Машинско-саобраћајној школи, број 403 од 23.11. 2012. год. и Правилник о ванредном
школовању на подручју рада уметност, култура и јавно информисање, број 668 од 03.02. 2015. године

Правилник објављен на огласној табли школе дана 30.03. 2018. године.

Правилник је ступио на снагу дана 08.04. 2018. године.

Председник школског одбора

__________________________________________

Милош Чекановић

.


