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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени  гласник РС", бр. 88/2017) и члана 37 став 1 тачка 1 Статута Гимназије 
„20.октобар“ у Бачкој Паланци дел.бр.63/18 од 9.3.2018. Школски одбор Школе, на седници 
одржаној 21.3.2018. године, једногласно донео је 
 

 
П Р А В И Л Н И К  О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА   

Гимназије „20.октобар“ Бачка Паланка 

 
I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

 

Овим Правилником уређује се начин уписа ванредних  ученика  у Гимназију „20.октобар“ 
Бачка Паланка (у даљем тексту: школа), школарина, начин и рокови полагања испита и друга 
питања у вези ванредног школовања  

 
Члан 2 

 

Међусобна права  и обавезе између Школе и ванредног ученика се уређују посебним 

уговором, који закључује родитељ или старатељ за малолетног ученика, односно пунолетан 
ученик. 

 
II   УПИС 

 
Члан 3 

 

Ученик стиче својство  ванредног ученика уписом у Школу сваке школске године. Ванредни 
ученик има право да се упише у одговарајући разред у току школске године. 
 

Члан 4 

 
Ванредан ученик не може завршити започети разред у року краћем од годину дана. 
Изузетно, редован ученик средњег образовања и васпитања 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 стварних 
трошкова које утврди школа и када заврши разред ванредни ученик има право да се у истој 
школској години упише у наредни разред, у истом својству. 
 

Члан 5 

 

Статус ванредног ученика стиче  : 

1)ученик који због спортских обавеза или из здравствених разлога не може редовно да похађа 

наставу; 

 2)ученик који губи право на редовно школовање; 
 3)ученик завршног разреда који не положи поправни, односно матурски испит; 
 4)у другим случајевима предвиђеним законом и овим правилником. 
Оправданост разлога цени директор Школе. 

Члан 6 

 
Ученику млађем  од 17 година може се одобрити да средње образовање стиче у својству 
ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност 
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министра, под условима утврђеним Законом о основама система образовања и васпитања и 
Законом о средњем образовању и васпитању. 

 
Члан 7 

 

Упис ванредних ученика врши директор,  решењем, а на основу захтева ученика, односно 
његовог родитеља/законског заступника. 
Захтев из става 1. овог члана, треба да садржи разлоге, са приложеним доказима као и 
сведочанство о завршеном претходном разреду. 
На основу приложене документацује из става 1. и 2. овог члана формира се досије за сваког 
ванредног ученика. 

 

III  ШКОЛАРИНА 

 
Члан 8 

     
Ванредни ученик који се први пут упише у средњу школу  у први разред  има право на 
бесплатно школовање, у складу са  чланом 4 Закона о основама система образовања и 

васпитања (,,Сл. Гласник РС" број 88/2017 ) и чланом 40 став 1 и 2 Закона о средњем 

образовању и васпитању (,,Сл. Гласник РС" број 55/2013 и 101/2017 )  . 

Лица која су статус ванредног ученика стекла по другом основу плаћају накнаду стварних 
трошкова коју  утврђује Школски  одбор.  
Накнада стварних трошкова, обухвата уписнину полагање испита из сваког предмета по 
једанпут и две консултације по предмету, административне и финансијске трошкове. 
 

Члан 9 

 

 Накнада стварних трошкова, не обухвата уџбенике и литературу, матурски испит  и поновно 
полагање испита  ( уколико ученик не положи испит, не приступи полагању испита, или је 
незадовољан оценом добијеном на испиту, па исти поништи ). 

 
Члан 10 

 
Директор Школе може, на захтев ванредног ученика или његовог родитеља/законског 
заступника, да дозволи плаћањање  накнаде стварних трошкова, у више рата, при чему узима 

у обзир материјалне прилике ученика. 
Члан 11 

 
Уколико ванредни ученик, односно његов родитељ/законски заступник, поднесе захтев за 
исписивање или раскид уговора о ванредном школовању, Школа задржава право на уплаћени 
износ и ученику издаје уверење о положеним испитима. 
 

 
 

 

IV  ИСПИТИ 

 
Члан 12 

 

Ванредан ученик не може завршити започети разред у року краћем од годину дана.  
 

Члан 13 
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Ванредан ученик има право да полаже испите у следећим испитним роковима :октобар, 
новембар,  јануар, фебруар, март, април, мај, јун и август. 
 

              Члан 14 

 

Ванредан ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом, 
осим предмета  физичко васпитање ако је старији од 20 година. 
Владање ванредног ученика не оцењује се. 
 

             Члан 15 

 
Ванредан ученик може полагати највише 4 испита у једном испитном року. 

У изузетним случајевима ванредан ученик може пријавити и више од 4 испита у једном 
испитном року, уз сагласност директора. 
  

             Члан 16 

 
Ванредан ученик који започне са полагањем испита у једној школи може наставити са 
полагањем испита истог разреда у другој школи, с тим да му се позитивне оцене добијене на 
испитима признају на основу  уверења о положеним испитима. 

 
               Члан 17 

 
Уколико ванредан ученик не изађе на испит у року у коме је пријавио, извршена уплата се не 
признаје за следећи испитни рок уколико ученик не донесе писмено оправдање да је био 
спречен. 

               Члан 18 

 

Сваком испиту претходи пријављивање за полагање подношењем пријаве у секретаријату 
школе. 
Пријава испита за ванредне ученике се врши задње недеље текућег месеца за наредни испитни 
рок. 
Распоред пријављивања и полагања испита утврђује директор за сваки рок и објављује на 
огласној табли школе најмање два дана пре дана одређеног за пријављивање, односно полагање 

испита. 
Ванредан  ученик у току једног дана може полагати један испит. 

 

 

 

Члан 19 

 
Сматра се да није положио испит ванредни ученик који из неоправданих разлога не приступи 

испиту или одустане од испита у току или пре испита. 
Ако ванредни ученик достави оправдање о спречености да изађе на испит, пре дана одређеног  
за полагање испита и затражи одлагање испита, директор цени оправданост разлога и доноси 
одлуку о одлагању испита. 

Члан 20 

 
Испити се полажу усмено, писмено и усмено. 

Испити се полажу пред испитном комисијом коју одређује директор школе. Комисију чине три 
члана од којих су најмање два стручна за предмет. Један од чланова комисије је председник. 
Испитна комисија ради у пуном саставу, а оцену утврђује већином гласова својих чланова 
одмах након обављеног испита и саопштава је ванредном  ученику. 
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Успех ученика на испиту оцењује се бројчаном оценом од 1 до 5. 
 

Члан 21 

 

Испитна питања  садрже градиво наставног програма одређеног предмета. 

Испитна питања су исписана на испитном листићу који ванредни  ученик извлачи из већег 
броја листића. На једном листићу налазе се по три питања, а број испитних листића мора бити 
за 10% већи од броја ванредних  ученика који полажу испит. 
 

Члан 22 

 

На усменом испиту ванредни  ученик има право да се припрема за одговоре 10 минута. 

Ванредни ученик се за време испита не може служити литературом и другим средствима која 
му испитна комисија није изричито одобрила, нити може користити помоћ других лица. 

 

Члан 23 

 
Ванредни ученик који омета ток испита, понаша се недолично или се служи недозвољеним 
средствима у току испита, може бити удаљен са испита и оцењен недовољном оценом. 
 

Члан 24 

 
О току испита води се одговарајући записник предвиђен Правилником о евиденцији у средњој  
школи. 
Један образац може се употребити за полагање испита из више предмета. 
Записник потписују сви чланови Комисије. 
Матурски испит за ванредне ученике  се организује у  испитним  роковима из члана 13 овог 

Правилника. 
V  ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

 

Члан 25 

 

У Школи се води, за ванредне ученике, посебна матична књига и води се евиденција о 
полагању испита. 

 
    Записници о полагању испита су трајног карактера и чувају се у архиви Школе.  

Издавање јавних исправа ( сведочанства и дипломе ) врши се у складу са законом и 
подзаконским  актима. 

 
    VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26 

 

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

 

Члан 27 

 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ванредним ученицима 
Гимназије „20.октобар“  Бачка Паланка  дел.бр.20/11 од 25.2.2011. 
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Председник Школског одбора 
 ___________________________ 
 Снежана Ранисављевић 

 
 
Правилник о ванредним ученицима Гимназије “20.октобар“ Бачка Паланка заведен је под 
деловодним бројем 72-2/18_, од 21.3.2018. године, објављен је на огласној табли Школе дана 
22.3.2018. године, а ступио је на снагу дана 30.3.2018. године. 
 
 

        
         Секретар Школе 

               _____________________ 
           Стана Рамић 
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