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 На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања (*Сл. гласник РС* 88/2017, 27/2018 – и др. закони, 10/2019, 6/2020) и члана 54. 

став 1. тачка 1) Статута Биотехнолошке  школе *Шуматовац* у Алексинцу, Школски 

одбор Биотехнолошке школе *Шуматовац* у Алексинцу, на седници, одржаној дана  

28.10.2020.   године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА ВАНРЕДНИХ 

УЧЕНИКА БИОТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ *ШУМАТОВАЦ* У 

АЛЕКСИНЦУ 

 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 1 

 Овим Правилником се регулише: 

-упис ванредних ученика, 

-рокови и начин полагања ванредних испита, 

-права и обавезе ванредних ученика и 

-начин плаћања школарине. 

 

Члан 2 

 У Биотехнолошкој школи *Шуматовац* у Алексинцу (у даљем тексту: Школа) стиче се 

средње образовање за рад и даље школовање у трајању од три, односно четири године у оквиру 

подручја: Пољопривреда, производња и прерада хране. 

 

Члан 3 

 Својство ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године, под 

условима утврђеним Законом о средњем образовању и васпитању. 

            Редован ученик првог разреда школе јесте лице које је уписано у први разред ради 

стицања средњег образовања и васпитањ и млађе је од 17 година, а ванредан ученик  првог 

разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања и старије је од 

17 година.  

 

Члан 4 

 У школу може да се упише лице које је завршило основно образовање и васпитање. 

 Преквалификација подразумева стицање средњег образовања и васпитања за други 

образовни профил у односу на већ стечено образовање и васпитање које је у истом трајању. 

 Доквлификација подразумева право да се са стеченим трогодишњем средњим 

образовањем и васпитањем стиче средње образовање и васпитање у четворогодишњем трајању. 
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Члан 5 

Одлуку о броју ванредних ученика за упис у школу доноси Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја. 

 

Члан 6 

 Као ванредан ученик може да се упише и редован ученик који упоредо савладава 

школски програм, односно део школског програма за други образовни профил, уз обавезу 

плаћања накнаде стварних трошкова. 

            Ученик из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 17 

година може да стиче средње образовање у својству ванредног ученика, ако оправда 

немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра. 

 

Члан 7 

 Ученик уписан у школу ради преквалификације полаже испите из стручних предмета 

које одреди комисија коју чине чланови наставничког већа Школе именовани решењем 

директора.  

 После положених стручних предмета ученику се издаје сведочанство за сваки завршен 

разред новог образовног профила. Оно садржи све предмете и оцене који су признати и 

предмете из којих је ученик положио испите. У рубрици напомена наводи се да је сведочанство 

издато на основу члана 57. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању. 

 Ученик полаже и завршни испит или матурски за нови образовни профил. Након тога му 

се издаје диплома за тај образовни профил. 

 

Члан 8 

 Ученик уписан 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. 

 После положених испита ученику се издаје сведочанство за сваки завршен разред новог 

образовног профила. Оно садржи све предмете и оцене који су признати и предмете из којих је 

ученик положио испите. У рубрици  напомена наводи се да је сведочанство издато на основу 

члана 57. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању. 

 Ученик такође полаже и матурски испит за нови образовни профил. Након тога му се 

издаје диплома за тај образовни профил. 

 

Члан 9 

 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 10 

 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 које утврди школа. Када 

заврши разред ученик има право да се у истој школској години упише у наредни разред, у 

истом својству. 
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II РОКОВИ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

 
Члан 11 

 Испитни рокови за полагање испита су јунски, августовски, новембарски, јануарски и 

мартовски. 

 У овим роковима полажу се предметни, завршни и матурски испити. 

Вандредни ученици матурски и завршни испит могу полагати у јунском,августовском и 

јануарском испитном року. 

 

Члан 12 

 Ванредни ученици испите полажу пред комисијом коју чине најмање три члана од којих 

су најмање два стручна за предмет. 

 Чланове комисије из става 1. овог члана одређује решењем директор школе. 

 

Члан 13 

 Ванредни ученик полаже испите из свих предмета утврђених школским програмом, 

осим из предмета физичко васпитање-ако је старији од 20 година, и извршава друге обавезе 

утврђене Законом, посебним законом и општим актима школе. 

 Владање ванредног ученика не оцењује се. 

 

Члан 14 

 Ванредан ученик полаже испите по предметима, а по редоследу разреда.  

 

Члан 15 

 Успех ученика из предмета се оцењује. 

 Оцена је јавна и саопштава се ученику. 

 Општи успех се утврђује на основу аритметичке средине позитивних оцена из свих 

предмета једног разреда. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА 
 

Члан 16 

 Ванредни ученик је дужан да се понаша у складу са школским прописима и да се 

одговорно односи према имовини школе, ученицима и другим запосленим школе. 

 

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ 
 

Члан 17 

 Ванредан ученик који је већ стекао средње образовање и који је уписан у школу ради 

преквалификације или доквалификације, плаћа школарину. 

Висину школарине утврђује Министарство, према врстама образовања, с тим да се 

поједини ванредни ученици-лица старија од 17 година могу да ослободе плаћања школарине, 

ради постизања пуне равноправности у стицању образовања. 

            Уколико ванредни 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. 
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Члан 18 

 

Цене услуга Школе за рад са ванредним ученицима су следеће: 

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 КАТЕГОРИЈА ЦЕНА(рсд) 

1. Упис године 3300 

2. Обнова године 1100 

3. Испит  650 

4. Испит са писменим задатком 750 

5. Испит са вежбама 1000 

6. Испит из практичне наставе 1000 

7. Час консултативне наставе: група од 16 до 30 ученика 90 

 Час консултативне наставе: група до 15 ученика 120 

8. Завршни испит 1850 

9. Матурски испит 2300 

 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19 

На све оно што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе Закона о 

основама система образовања и васпитања, Закона о средњем образовању и васпитању и других 

важећих прописа. 

 

Члан 20 

 Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и 

спровођењу  испита ванредних ученика, број 1065 од  03.04.2018 године. 

 

Члан 21 

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

школе. 

  

 

 

 

Председник Школског одбора, 

 

Рајковић Горан 
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 Правилник је заведен под деловодним бројем 2191 од 28.10.2020.  године, објављен 

је на огласној табли Школе дана 28.10.2020.  године 

 

 

Секретар Биотехнолошке школе 

*Шуматовац* у Алекиснцу, 

 

                                                                                                                          Наташа Вељковић 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


