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

                          СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 

 
 
 
I  ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

 

                                              Члан 1 

 

Овим  Правилником  уређује  се  начин  уписа  ванредних  ученика  у  

Спортску  гимназију  у  Београду, школарина, начин  и  рокови  полагања  

испита  и  друга  питања  у  вези  са ванредним  школовањем. 

 

                                             Члан 2 

 

Ванредни  ученик  Спортске  гимназије  полаже  испит  из  сваког  предмета  

утврђеног  наставним  планом  и  програмом,  осим  из  предмета  физичког  

васпитања  ако  је  старији  од  двадесет  година . 

Владање  ванредног  ученика  се  не  оцењује. 



 

   

 
                                                 Члан 3 

 

Међусобна  права  и  обавезе  између  Гимназије  и  ванредног  ученика  се  

уређују  Законом  и  овим  Правилником. 

 

 

II  УПИС 

 

 

                                           Члан 4 

 

Ученик  стиче  својство  ванредног  ученика  уписом  у  Гимназију  сваке  

школске  године. 

Ванредни  ученик  има  право  да  се  упише  у  одговарајући  разред  до  31.  

августа  претходне  школске  године  за  наредну  школску  годину. 

 

                                           Члан 5 

 

Редовни  ученик, односно  његов  родитељ  или  старатељ,  може  увек у  току  

школске  године  да  поднесе  захтев  за  промену  статуса, односно  да  

одлучи  да  ученик  не  похађа  наставу  и  да  полагањем  прописаних  испита  

заврши  започети  разред  у  својству  ванредног  ученика, односно  стекне  

образовање. 

 

                                           Члан 6 

 

Статус  ванредног  ученика  стиче: 

 

 ученик који због спортских обавеза или из здравствених разлога не 

може редовно да похађа наставу; 

 ученик који губи право на редовно школовање; 

 редован ученик у смислу  Члана  73  став  14  Закона о основама  

система  образовања  и  васпитања  Републике  Србије;  

 ученик  завршног  разреда који не положи поправни, односно матурски 

испит; 

 у другим случајевима предвиђеним Законом и овим Правилником; 



 

Оправданост разлога процењује директор Гимназије. 

                                          Члан 7 

 

Ученику млађем од седамнаест (17) година може се одобрити да средње 

образовање стиче у својству ванредног ученика ако оправда немогућност 

редовног похађања наставе, уз сагласност министра. 

 

                                          Члан 8 

 

Упис ванредних ученика одобрава  директор  р е ш е њ е м , а на основу 

захтева ученика, односно његовог родитеља или старатеља. 

Захтев из става 1. овог Члана, треба да садржи разлоге, са приложеним 

доказима ( спортска, лекарска и сл. документа ), као и сведочанство о 

завршеном претходном разреду. 

На основу приложене документације из става 1 и 2 овог Члана, формира се 

досије за сваког ванредног ученика. 

 

                                            Члан 9 

 

Ванредни ученик може да  полагањем испита  у току школске године заврши 

разред и да наредни разред упише као редован ученик, уколико се стекну 

услови из Члана  31 Закона о средњем образовању и васпитању. 

 

 

III   НАКНАДА  СТВАРНИХ  ТРОШКОВА  

 

 

                                            Члан 10 

 

 Ванредни ученик има право на образовање под једнаким условима као и 

редовни ученик, у складу са Законом, у школама чији је оснивач Република 

Србија. 

Ванредни ученик,  у случају из Члана 73 став 14 и 17 Закона о основама 

система образовања и васпитања Републике Србије, плаћа  накнаде  

стварних  трошкова  које  утврди  Школа. 

Накнаду стварних трошкова коју плаћају ученици у статусу ванредних 

ученика у смислу Члана 73 став 14 и 17 Закона о основама система 

образовања и васпитања Републике Србије, утврђује Школски одбор. 

 



                                          

 

                                            Члан 11 

 

Накнада стварних трошкова обухвата накнаду за полагање испита из сваког 

предмета по једанпут, консултације са наставницима по предмету, као и 

административне трошкове. 

 

Накнада стварних трошкова, не обухвата накнаду за уџбенике и литературу, 

матурски испит и поновно полагање испита (уколико ученик не положи 

испит, не приступи полагању испита, односно не изађе на пријављени испит 

или је незадовољан оценом добијеном на испиту, па испит поништи). 

 

                                           Члан 12 

 

Ванредни ученик који не заврши разред  у току школске године  обнавља 

упис и наставља са полагањем преосталих испита у наредној школској 

години. 

Захтев, односно пријава за обнову уписа подноси се до 31.08. текуће школске 

године за наредну школску годину. 

Сваки испит ученик, из става 1 овог Правилника, плаћа  по цени коју 

утврђује Школски одбор. 

 

                                            Члан 13 

 

Директор Гимназије може да, на захтев ванредног ученика или његовог 

родитеља или старатеља,   дозволи плаћање накнаде стварних трошкова  у 

више рата, при чему узима у обзир материјалне прилике ученика. 

 

 

IV  ИСПИТИ 

 

                                            Члан 14 

 

Ванредни ученик у једној школској години може завршити само један разред. 

 

Ванредни ученик има право да у шест испитних рокова полаже испите 

предвиђене планом и програмом рада и то: 

 октобарском, 

 децембарском 



 фебруарском, 

 априлском, 

 јунском и 

 августовском року; 

 

                                 Члан 15 

 

Испит  за  ванредне  ученике  организује  се  у  складу  са  Правилником  о  

испитима, уколико овим  Правилником  није  другачије  одређено. 

 

Распоред  полагања  испита  утврђује  директор  Гимназије  или  лице  које  

он  овласти, након  истека  рока  за  пријављивање  испита. 

 

Распоред  испита  објављује  се  на  огласној  табли  Гимназије, најкасније  

три  дана  пре  утврђеног  дана  за  почетак  полагања  испита. 

 

                                           Члан  16 

 

Усмени  испити  су  јавни. 

Ванредни  ученици  могу  присуствовати  полагању  усменог  испита  других  

ученика, уколико не ометају ток испита. 

Ванредног ученика који омета ток испита, испитна комисија може удаљити 

из просторије у којој се полаже испит. 

 

                                            Члан 17 

 

Матурски испит се организује у складу са Правилником о полагању матуре за 

редовне ученике. 

Матурски  испит се организује у роковима утврђеним Чланом 14 овог 

Правилника. 

 

                                            Члан 18 

 

Гимназија је у обавези да обезбеди консултације за ванредне ученике из свих 

предмета предвиђених планом и програмом за одређени разред. 

Распоред и начин консултација објављује се на огласној табли Гимназије. 

 

 

 

V  ЕВИДЕНЦИЈА  И  ЈАВНЕ  ИСПРАВЕ 



 

 

                                          

                                                 Члан 19 

 

У  Гимназији  се   за  ванредне  ученике води  посебна  главна  књига, 

уписница  за  сваки  разред, одређује  координатор, разредни  старешина  за  

сваки  разред, води  се  евиденција  о  полагању  испита, записници  о  

полагању  испита  су  трајног  карактера  и  чувају  се  у  архиви  Гимназије. 

 

Издавање  јавних  исправа- сведочанстава  и  диплома врши  се  у  складу  са  

Законом  и  Подзаконским  актима. 

 

 

VI  ЗАВРШНЕ  И  ПРЕЛАЗНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

 

                                              Члан  20 

 

Овај  Правилник  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  на  

огласној  табли  Гимназије. 

Његовим  ступањем  на  снагу, престају да важе  сви  раније  донети 

правилници  о  ванредним  ученицима  Спортске  гимназије  у  Београду. 

 

 

 

 

ОБЈАВЉЕН: 09.05.2018. године; 

 

 

СТУПИО НА СНАГУ: 17.05.2018. године; 

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

                                                                                  Милан  Тасић 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


