
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА НА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈИ  

1. Ученик на преквалификацији полаже стручне испите који нису били заступљени о 

предходно завршеној школи. 

2.  Када ученик положи све испите из једног стиче право да полаже испите из 

наредног разреда као и да обавља практичну наставу из тог разреда по уплати 

уписнине за тај разред у износу од 3.300,оо динара. 

3. Време трајања школовања је неограничено. 

4. Уколико се ученик не појављује годину дана сматраће се да је напустио 

школовање. Наставак школовања одобрава директор. 

5. Испити се пријављују од 01. до 05.  у месецу а уколико се ради о испиту са вежбама 

код кога су вежбе у току и након тог периода, тај испит се може пријавити до 15. у 

месецу под условом да се вежбе до тад и заврше. Распоред полагања објављује се 

17., 18. или 19. у месецу а полагање се организује после 20. у месецу у коме је рок. 

6. Школа има право да помери време полагања због специфичних и непредвиђених 

околности. 

7. Пријављени испит може се одложити само из оправданих разлога, најмање 2 дана 

пре испита уз доставу одговарјућег оправдања. Уплата за одложени испит важи 

само за наредни рок. 

8. Уколико кандидат не изађе на испит у року у коме је пријавио, извршена уплата се 

не признаје за следећи испитни рок. 

9. Одложени или пропуштени испит мора се поново пријавити.  

10. Практична настава за утврђене стручне предмете обавља се у установама-

клиникама под надзором наставника школе. 

11. На практичну наставу ученик одлази са упутом и доказом о уплаћеном износу за 

конкретне вежбе. 

12. После завршених вежби из једног предмета ученик може да добије упут за вежбе из 

другог предмета. 

13. Цена испита са вежбама je 2.000,оо динара и 650,оо динара за испите без вежби, 

вежбе су 120,оо дин. по часу. 

14. Сваки испит,вежбе или упис у разред се уплаћују на посебним уплатницама. 

15. Све уплате (упис, пријава испита, вежбе) се врше на: жиро рачун:  840-1700666-

39,   модел: 97,   позив на број: 94-102141648, прималац: Медицинска школа 

„Др Миленко Хаџић“ Ниш, сврха плаћања: уписати назив испита или вежби 

који се пријављује или разред за који се уплаћује уписнина 
16. Испитни рокови су: Септембар, Октобар, Новембар, Децембар, Фебруар, Март, 

Април, Мај и Јун. У Јануару, Јулу и Августу нема рокова за редовне испите.  

17. Рокови за полагање матурског испита по старом су: Октобар, Фебруар, Април, 

Јун и Август.  
18. Рокови за полагање матурског испита по новом реформисаном програму су: 

Јануар, Јун и Август. Матурски испит се пријављује са уплатом од 2300.00 динара 

у последњој недељи претходног месеца у ком се полаже испит.  

ПРИМЕР: ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА У ЈАНУАРУ 

Испит се пријављује у последњој недељи децембра 


