ЗАКОН
О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Ов им законом уређују се основ е система предшколског, основ ног и средњег
образов ања и в аспитања, и то: принципи, циљев и и стандарди образов ања и в аспитања,
начин и услов и за обав љање делатности предшколског в аспитања и образов ања, основ ног
и средњег образов ања и в аспитања, в рсте програма образов ања и в аспитања, оснив ање,
организација, финансирање и надзор над радом установ а образов ања и в аспитања (у
даљем тексту: установ а), као и друга питања од значаја за образов ање и в аспитање.
Термини изражени у ов ом закону у граматичком мушком роду подразумев ају
природни мушки и женски род лица на које се односе.
Образовање и васпитање
Члан 2.
Систем образов ања и в аспитања обухв ата предшколско в аспитање и образов ање,
основ но и средње образов ање и в аспитање и представ ља састав ни део укупног учења
током целог жив ота св их грађана у Републици Србији.
Образов ање и в аспитање оств арује се уз поштов ање општих принципа образов ања и
в аспитања, оств арив ањем циљев а и стандарда образов ања и в аспитања.
Општи принципи система образовања и васпитања
Члан 3.
Систем образов ања и в аспитања мора да обезбеди за св у децу, ученике и одрасле:
1)

једнако прав о и доступност образов ања и в аспитања без дискриминације и
издв ајања по основ у пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге
припадности, месту борав ка, односно пребив алишта, материјалног или
здрав ств еног стања, тешкоћа и сметњи у разв оју и инв алидитета, као и по другим
основ ама;

2)

кв алитетно и урав нотежено образов ање и в аспитање, заснов ано на теков инама и
достигнућима сав ремене науке и прилагођено узрасним и личним образов ним
потребама детета, ученика и одраслог;

3)

образов ање и в аспитање у демократски уређеној и социјално одгов орној
установ и у којој се негује отв ореност, сарадња, толеранција, св ест о културној и
цив илизацијској пов езаности у св ету, посв ећеност основ ним моралним
в редностима, в редностима прав де, истине, солидарности, слободе, поштења и
одгов орности и у којој је осигурано пуно поштов ање прав а детета, ученика и
одраслог;

4)

усмереност образов ања и в аспитања на дете и ученика кроз разнов рсне облике
настав е, учења и оцењив ања којима се излази у сусрет различитим потребама
ученика, разв ија мотив ација за учење и подиже кв алитет постигнућа;

5)

једнаке могућности за образов ање и в аспитање на св им нив оима и в рстама
образов ања и в аспитања, у складу са потребама и интересов ањима деце,
ученика и одраслих, без препрека за промене, настав љање и употпуњав ање
образов ања и образов ање током целог жив ота;

6)

оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са сав ременим захтев има
професије за коју се припремају.

Систем образов ања и в аспитања св ојом организацијом и садржајима обезбеђује и:
1)

ефикасну сарадњу са породицом укључив ањем родитеља, односно старатеља
ради успешног оств арив ања постав љених циљев а образов ања и в аспитања;

2)

разнов рсне облике сарадње са локалном заједницом и широм дру штв еном
средином како би се постигао пун склад између индив идуалног и друштв еног
интереса у образов ању и в аспитању;

3)

ефикасност, економичност и
постизања што бољег учинка;

4)

отв ореност према педагошким и организационим инов ацијама.

флексибилност

организације

система

ради

У оств арив ању принципа, посебна пажња посв ећује се:
1)

прав ов ременом укључив ању у предшколско в аспитање и образов ање;

2)

адекв атној припремљености за школско учење и за прелазак на в ише нив ое
образов ања и в аспитања;

3)

могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентов ани и
обдарени), без обзира на сопств ене материјалне услов е имају приступ
одгов арајућим нив оима образов ања и установ ама, као и идентификацији,
праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као будућег
научног потенцијала;

4)

могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у разв оју и инв алидитетом,
без обзира на сопств ене материјалне услов е имају приступ св им нив оима
образов ања у установ ама, а лица смештена у установ е социјалне заштите,
болесна деца и ученици – оств арују прав о на образов ање за в реме смештаја у
установ и и током болничког и кућног лечења;

5)

оств арив ању прав а на образов ање, без угрожав ања других прав а детета и других
људских прав а.
Циљеви образовања и васпитања
Члан 4.

Циљев и образов ања и в аспитања јесу:
1)

пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички разв ој св аког
детета и ученика, у складу са његов им узрастом, разв ојним потребама и
интересов ањима;

2)

стицање кв алитетних знања и в ештина и формирање в редносних став ов а (у
даљем тексту: знања, в ештине и став ов и), језичке, математичке, научне,
уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за жив от
и рад у сав ременом друштву;

3)

разв ој ств аралачких способности, креатив ности, естетске перцепције и укуса;

4)

разв ој способности проналажења, анализирања, примене и саопштав ања
информација, уз в ешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих
технологија;

5)

оспособљав ање за решав ање проблема, пов езив ање и примену знања и
в ештина у даљем образов ању, професионалном раду и св акоднев ном жив оту;

6)

разв ој мотив ације за учење, оспособљав ање за самостално учење, учење и
образов ање током целог жив ота и укључив ање у међународне образов не и
професионалне процесе;

2

7)

разв ој св ести о себи, самоиницијатив е, способности самов реднов ања и
изражав ања св ог мишљења;

8)

оспособљав ање за доношење в аљаних одлука о избору даљег образов ања и
занимања, сопств еног разв оја и будућег жив ота;

9)

разв ој кључних компетенција потребних за жив от у сав ременом друштву,
оспособљав ање за рад и занимање ств арањем стручних компетенција, у складу
са захтев има занимања, разв ојем сав ремене науке, економије, технике и
технологије;

10) разв ој и практиков ање здрав их жив отних стилов а, св ести о в ажности сопств еног
здрав ља и безбедности, потребе негов ања и разв оја физичких способности;
11) разв ој св ести о значају одржив ог разв оја, заштите и очув ања природе и жив отне
средине, еколошке етике и заштите жив отиња;
12) разв ој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, кв алитетне
и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и негов ање
другарств а и пријатељств а;
13) разв ијање способности за улогу одгов орног грађанина, за жив от у демократски
уређеном и хуманом друштв у заснов аном на поштов ању људских и грађанских
прав а, прав а на различитост и бризи за друге, као и основ них в редности прав де,
истине, слободе, поштења и личне одгов орности;
14) формирање став ов а, ув ерења и система в редности, разв ој личног и националног
идентитета, разв ијање св ести и осећања припадности држав и Србији,
поштов ање и негов ање српског језика и св ог језика, традиције и културе српског
народа, националних мањина и етничких заједница, других народа, разв ијање
мултикултурализма, поштов ање и очув ање националне и св етске културне
баштине;
15) разв ој и поштов ање расне, националне, културне, језичке, в ерске, родне, полне и
узрасне рав ноправ ности, толеранције и ув ажав ање различитости.
Општи исходи и стандарди образовања и васпитања
Члан 5.
Општи исходи образов ања и в аспитања резултат су целокупног процеса образов ања
и в аспитања којим се обезбеђује да деца, ученици и одрасли стекну знања, в ештине и
в редносне став ов е који ће допринети њихов ом разв оју и успеху, разв оју и успеху њихов их
породица, заједнице и друштв а у целини.
Систем образов ања и в аспитања мора да обезбеди св е услов е да деца, ученици и
одрасли постижу опште исходе, односно буду оспособљени да:
1)

усв ајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;

2)

науче како да уче и да користе св ој ум;

3)

идентификују и решав ају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и
креатив но мишљење;

4)

раде ефикасно са другима као чланов и тима, групе, организације и заједнице;

5)

одгов орно и ефикасно управ љају собом и св ојим актив ностима;

6)

прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;

7)

ефикасно комуницирају користећи се разнов рсним в ербалним, в изуелним и
симболичким средств има;

8)

ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показив ање одгов орности
према св ом жив оту, жив оту других и жив отној средини;
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9)

схв атају св ет као целину пов езаних система и приликом решав ања конкретних
проблема разумеју да нису изолов ани;

10) покрећу и спремно прихв атају промене, преузимају одгов орност и имају
предузетнички приступ и јасну оријентацију ка оств арењу циљев а и постизању
успеха.
Оств арив ање општих исхода образов ања и в аспитања обезбеђује се укупним
образов но-в аспитним процесом на св им нив оима образов ања, кроз св е облике, начине и
садржаје рада.
Стандарди образов ања и в аспитања обухв атају:
1)

опште и посебне стандарде знања, в ештина и в редносних став ов а ученика и
одраслих (у даљем тексту: општи и посебни стандарди постигнућа);

2)

стандарде знања, в ештина и в редносних став ов а (у даљем тексту: компетенције)
за професију настав ника и в аспитача и њихов ог професионалног разв оја;

3)

стандарде компетенција директора, просв етног
сав етника;

4)

стандарде кв алитета уџбеника и настав них средстав а;

5)

стандарде кв алитета рада установ е.

инспектора и просв етног

Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образов ања и в аспитања који се односе на
св аки нив о, циклус, в рсту образов ања, образов ни профил, разред, предмет, односно модул.
Општи стандарди постигнућа утв рђују се на основ у општих исхода образов ања и
в аспитања по нив оима, циклусима и в рстама образов ања и в аспитања, односно образов ним
профилима.
Посебни стандарди постигнућа утв рђују се према разредима, предметима, односно
модулима, на основ у општих исхода образов ања и в аспитања и општих стандарда
постигнућа.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у разв оју, инв алидитета и
других разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођав ају св аком
појединачно, уз стално праћење његов ог разв оја.
За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се
прилагођав ају св аком појединачно, уз стално праћење разв оја.
Право на образовање и васпитање
Члан 6.
Св ако лице има прав о на образов ање и в аспитање.
Грађани Републике Србије једнаки су у оств арив ању прав а на образов ање и
в аспитање, без обзира на пол, расу, националну, в ерску и језичку припадност, социјално и
културно порекло, имов но стање, узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у разв оју
и инв алидитет, политичко опредељење или другу личну особину.
Лица са сметњама у разв оју и са инв алидитетом имају прав о на образов ање и
в аспитање које ув ажав а њихов е образов не и в аспитне потребе у редов ном систему
образов ања и в аспитања, у редов ном систему уз појединачну, односно групну додатну
подршку или у посебној предшколској групи или школи, у складу са ов им и посебним
законом.
Лица са изузетним способностима имају прав о на образов ање и в аспитање које
ув ажав а њихов е посебне образов не и в аспитне потребе, у редов ном систему, у посебним
одељењима или посебној школи, у складу са ов им и посебним законом.
Страни држав љани и лица без држав љанств а имају прав о на образов ање и
в аспитање под истим услов има и на начин прописан за држав љане Републике Србије.
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Обављање делатности
Члан 7.
Делатност образов ања и в аспитања обав ља установ а.
На оснив ање и рад установ е из став а 1. ов ог члана примењују се прописи о јав ним
службама.
Начин обав љања делатности образов ања и в аспитања прописан је ов им законом и
посебним законима у области образов ања и в аспитања (у даљем тексту: посебан закон).
Обављање образовно-васпитног рада
Члан 8.
У установ и образов но-васпитни рад обав љају: настав ник, в аспитач и стручни
сарадник.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одгов арајуће в исоко
образов ање:
1) на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струков не студије) у складу са
Законом о в исоком образов ању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године;
2) на основ ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређив ао в исоко образов ање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, настав ник и в аспитач јесте и лице са стеченим одгов арајућим в исоким
образов ањем на студијама прв ог степена (основ не академске, односно струков не студије),
студијама у трајању од три године или в ишим образов ањем.
Лице из ст. 2. и 3. ов ог члана мора да има образов ање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на в исокошколској установ и у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодов а и шест бодов а праксе у установ и, у складу са
Ев ропским системом преноса бодов а.
У обав љању образов но-в аспитног рада настав нику, в аспитачу и стручном сараднику
могу да помажу и друга лица, у складу са ов им законом.
Лице из ст. 1. и 5. ов ог члана, као и други запослени у установ и дужни су да св ојим
радом и укупним понашањем поштују опште принципе образов ања и в аспитања и доприносе
оств арив ању циљев а образов ања и в аспитања, општих и посебних стандарда постигнућа и
разв ијању позитив не атмосфере у установ и.
Употреба језика
Члан 9.
Образов но-в аспитни рад оств арује се на српском језику.
За припаднике националне мањине образов но-в аспитни рад оств арује се на
матерњем језику. Изузетно он може да се оств арује и дв ојезично или на српском језику, у
складу са посебним законом.
Образов но-в аспитни рад може да се изв оди и на страном језику, односно дв ојезично,
у складу са ов им и посебним законом.
Образов но-в аспитни рад за лица која користе знаков ни језик, односно посебно писмо
или друга техничка решења, може да се изв оди на знаков ном језику и помоћу средстав а тог
језика.
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Евиденција и јавне исправе
Члан 10.
Установ а в оди прописану ев иденцију и издаје јав не исправ е, у складу са посебним
законом.
Установ а в оди базу података у окв иру јединств еног информационог система
просв ете.
Лични подаци уписани у ев иденцију прикупљају се, обрађују, чув ају и користе за
потребе образов но-в аспитног рада и достав љају министарству надлежном за послов е
образов ања (у даљем тексту: Министарств о) за обав љање законом утв рђених послов а.
Св и в идов и прикупљања, обраде, објав љив ања и коришћења података спров оде се у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
За потребе научноистражив ачког рада и приликом израде статистичких анализа,
лични подаци користе се и објав љују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета
учесника образов ања и в аспитања.
Јав на исправ а издата супротно ов ом и посебном закону – ништав а је.
Надзор
Члан 11.
Надзор над применом ов ог закона в рши Министарство, у складу са законом.

II. РАЗВОЈ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1. САВЕТИ
Врсте савета
Члан 12.
Ради праћења, омогућав ања разв оја и унапређив ања кв алитета образов ања и
в аспитања образују се:
1)

Национални просв етни сав ет – за предшколско, основ но и средње опште и
уметничко образов ање и в аспитање;

2)

Сав ет за стручно образов ање и образов ање одраслих – за средње стручно
образов ање и в аспитање, специјалистичко и мајсторско образов ање,
образов ање одраслих, образов ање за рад, стручно оспособљав ање и обуку.

Сав ети из став а 1. ов ог члана дужни су да међусобно сарађују и да приликом
разматрања питања која су од заједничког интереса усклађују св оје став ов е.
Када сав ети из став а 1. ов ог члана разматрају питања која су од општег значаја за
област образов ања, дужни су да обезбеде усаглашене став ов е са одгов арајућим сав етом у
чијој су надлежности питања разв оја в исоког образов ања.
Сав ети су дужни да подносе изв ештај о св ом раду и о стању у области образов ања и
в аспитања Народној скупштини, односно Влади, најмање једанпут годишње.
Сав ети из став а 1. ов ог члана могу да образују сталне и пов ремене комисије из реда
настав ника, в аспитача, стручних сарадника и других истакнутих стручњака и научника, у
складу с послов ником.
Сталне комисије из став а 5. ов ог члана могу да се образују и за питања образов ања
од посебног интереса за националне мањине.
Средств а за рад Националног просв етног сав ета обезбеђују се у буџету Републике
Србије. Чланов и Националног просв етног сав ета имају прав о на накнаду за рад у в исини
коју утв рди Народна скупштина.
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Министарств о је дужно да обезбеди св е услов е за обав љање административ нотехничких послов а за потребе сав ета из став а 1. ов ог члана.
Сав ети из став а 1. ов ог члана доносе одлуке в ећином гласов а од укупног броја
чланов а.
Сав ети из став а 1. ов ог члана доносе послов ник о св ом раду.
Рад сав ета из став а 1. ов ог члана је јав ан.
Председник сав ета из став а 1. ов ог члана бира се из реда стручњака из области
образов ања.
Седницама сав ета из став а 1. ов ог члана присуствује представ ник Министарств а и
надлежног одбора Народне скупштине Републике Србије, без прав а одлучив ања.
У раду седница сав ета из став а 1. ов ог члана учеств ују без прав а одлучив ања по дв а
представ ника ученичких парламената које бира Унија средњошколаца у Републици Србији.
Састав Националног просветног савета
Члан 13.
Национални просв етни сав ет има 43 члана, укључујући и председника.
Председника и чланов е Националног просв етног сав ета бира Народна скупштина на
в реме од шест година.
Председник и чланов и Националног просв етног сав ета бирају се, и то:
1)

три члана из реда академика – редов них професора унив ерзитета, са листе
кандидата коју подноси Српска академија наука и уметности и један члан Матице
српске из реда редов них професора унив ерзитета, са листе кандидата коју
подноси Матица српска;

2)

четири члана из реда настав ника Унив ерзитета у Београду, са листе кандидата
коју подноси Унив ерзитет у Београду;

3)

по један члан из реда настав ника других унив ерзитета чији је оснив ач Република
Србија, односно аутономна покрајина: Унив ерзитета у Нишу, Унив ерзитета у
Крагујев цу, Унив ерзитета у Нов ом Саду, Унив ерзитета у Приштини са седиштем
у Косов ској Митров ици, Унив ерзитета уметности у Београду и Држав ног
унив ерзитета у Нов ом Пазару, са листе кандидата коју подносе ов и
унив ерзитети;

4)

члан из реда настав ника факултета који образују настав нике разредне настав е,
са листе кандидата коју заједнички подносе ов и факултети чији је оснив ач
Република Србија;

5)

по један члан из реда настав ника, в аспитача и стручних сарадника,
представ ника: Сав еза удружења в аспитача Србије, Сав еза учитеља Републике
Србије, Друштв а за српски језик и књижев ност Србије, Друштв а за стране језике
Србије, Друштв а математичара Србије, друштав а историчара, Српског
географског друштв а, Друштв а физичара Србије, Српског хемијског друштва,
Српског биолошког друштв а, Српског филозофског друштв а, Сав еза друштав а
музичких и балетских педагога Србије, Друштв а ликов них педагога Србије,
Сав еза педагога за физичку културу, Друштв а психолога Србије, Педагошког
друштв а Србије, Социолошког друштв а Србије и Друштв а дефектолога Србије,
са листа кандидата које подносе ов а удружења;

6)

дв а члана из реда представ ника заједница средњих стручних школа, са листе
кандидата коју заједнички подносе ов е заједнице, и члан из реда представ ника
Заједнице гимназија, са листе кандидата коју подноси та заједница;

7)

члан из реда представ ника в исокошкоских установ а струков них студија за
образов ање в аспитача, са листе коју заједнички подносе те в исокошколске
установ е чији је оснив ач Република Србија;
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8)

члан из реда Српске прав ослав не цркв е, са листе кандидата коју подноси ов а
цркв а;

9)

члан из реда традиционалних цркав а и в ерских заједница, осим Српске
прав ослав не цркв е, са листе кандидата коју заједнички подносе ов е цркв е и
в ерске заједнице;

10) члан из реда националних мањина, са листе кандидата коју заједнички подносе
сав ети националних мањина;
11) члан из реда националне организације за запошљав ање, са листе кандидата коју
подноси ов а организација;
12) члан из реда репрезентатив них синдиката основ аних за територију Републике
Србије за делатност образов ања, са листе кандидата коју заједнички подносе
ов и синдикати;
13) члан из реда удружења послодав аца, са листе кандидата коју заједнички подносе
ов а удружења.
Подносиоци листа предлажу кандидате – стручњаке за нив ое и области образов ања
који су у надлежности ов ог сав ета.
Подносиоци листа из став а 3. ов ог члана дужни су да достав е листе кандидата за
чланов е Националног просв етног сав ета четири месеца пре истека мандата чланов а којима
мандат истиче.
Листа из став а 3. ов ог члана садржи в ећи број кандидата од броја чланов а који се
бирају.
Ако подносилац листе не достав и листу у року из став а 5. ов ог члана, Народна
скупштина бира чланов е Националног просв етног сав ета из реда прописане структуре.
Најмање полов ина чланов а Националног просв етног сав ета бира се из реда
стручњака из области образов ања и в аспитања.
За члана Националног просв етног сав ета не може да буде изабрано лице које је
именов ано, изабрано или постав љено на функцију у држав ном органу, органу територијалне
аутономије, односно локалне самоуправ е, лице изабрано у орган политичке странке или
орган управ љања установ е, лице запослено у Министарству просв ете, Зав оду за
унапређење в аспитања и образов ања, Зав оду за в реднов ање кв алитета образов ања и
в аспитања, Зав оду за уџбенике и настав на средств а, као и општински просв етни инспектор.
Народна скупштина разрешав а члана Националног просв етног сав ета пре истека
мандата, и то: на лични захтев , на предлог предлагача и ако не испуњав а св оју дужност као
члан Националног просв етног сав ета, односно св ојим поступцима пов реди углед дужности
коју обав ља или уколико наступи услов из став а 9. ов ог члана.
У случају разрешења члана Националног просв етног сав ета пре истека мандата,
бира се нов и члан до истека мандата ов ог сав ета, са одгов арајуће поднете листе.
Надлежност Националног просветног савета
Члан 14.
У области разв оја и унапређив ања система образов ања и в аспитања Национални
просв етни сав ет:
1)

прати и анализира стање образов ања на св им нив оима из св оје надлежности и
усаглашеност система образов ања са ев ропским принципима и в редностима;

2)

утврђује прав це разв оја и унапређив ања кв алитета предшколског, основ ног и
средњег општег и уметничког образов ања и в аспитања;

3)

учествује у припреми стратегије образов ања на основ у утв рђених прав аца
разв оја предшколског, основ ног и средњег општег и уметничког образов ања и
в аспитања;
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4)

разматра, заузима став ов е и даје мишљење Министарств у у поступку доношења
закона и других аката, којима се уређују питања од значаја за област образов ања
и в аспитања;

5)

утврђује:
(1)

опште и посебне стандарде постигнућа;

(2)

стандарде компетенција за професију настав ника и в аспитача и њихов ог
професионалног разв оја;

(3)

стандарде компетенција директора;

(4)

стандарде кв алитета уџбеника и настав них средстав а;

(5)

стандарде услов а за оств арив ање
предшколског в аспитања и образов ања;

(6)

стандарде кв алитета рада установ е;

посебних

програма

у

области

6)

доноси: основ е програма предшколског в аспитања и образов ања, настав не
планов е и програме основ ног и средњег општег и уметничког образов ања и
в аспитања, део настав ног плана и програма средњег стручног образов ања и
в аспитања и образов ања одраслих за општеобразов не предмете и основ е
в аспитног програма;

7)

утвђује предлог: програма зав ршног испита основ ног образов ања и в аспитања,
опште и уметничке матуре, у складу са ов им и посебним законом;

8)

утврђује постојање потребе за нов им уџбеницима, доноси план уџбеника и
предлаже министру одобрав ање уџбеника и настав них средстав а предшколског,
основ ног и средњег општег и уметничког образов ања и в аспитања,
општеобразов них предмета средњег стручног образов ања и в аспитања и
образов ања одраслих;

9)

даје препоруке за образов ање и допунско образов ање настав ника, в аспитача и
стручних сарадника сав ету надлежном за питања разв оја в исоког образов ања;

10) обезбеђује консултације и прибав ља мишљење представ ника релев антних
друштв ено маргинализов аних група и обав ља друге послов е, у складу са
законом.
Акти из став а 1. тачка 5) ов ог члана објав љују се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а акти из став а 1. тачка 6) ов ог члана објав љују се у „Просв етном гласнику”.
Састав Савета за стручно образовање и образовање одраслих
Члан 15.
Сав ет за стручно образов ање и образов ање одраслих има 21 члана, укључујући и
председника.
Председника и чланов е Сав ета за стручно образов ање и образов ање одраслих,
именује Влада из реда: истакнутих представ ника прив редне коморе, занатлија, удружења
послодав аца, стручњака из области стручног образов ања и образов ања одраслих,
прив реде, запошљав ања, рада, социјалне и омладинске политике, настав ника из заједница
стручних школа и репрезентатив них синдиката основ аних за територију Републике Србије за
делатност образов ања.
Влада именује чланов е Сав ета за стручно образов ање и образов ање одраслих на
в реме од шест година.
Изузетно од став а 3. ов ог члана, полов ини чланов а прв оименов аног састав а Сав ета
за стручно образов ање и образов ање одраслих, мандат траје три године.
За члана Сав ета за стручно образов ање и образов ање одраслих не може да буде
именов ано лице које је изабрано, именов ано или постав љено на функцију у држав ном
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органу, органу територијалне аутономије, односно локалне самоуправ е и лице изабрано у
орган политичке странке или школски одбор.
Надлежност Савета за стручно образовање и образовање одраслих
Члан 16.
Сав ет за стручно образов ање и образов ање одраслих:
1)

прати и анализира стање образов ања из св оје надлежности, његову
усаглашеност са ев ропским принципима и в редностима и предлаже мере за
његов о унапређив ање;

2)

учествује у припреми стратегије разв оја и унапређив ања кв алитета стручног
образов ања, а посебно средњег стручног образов ања и в аспитања, образов ања
одраслих, специјалистичког и мајсторског образов ања, средњег стручног
образов ања и обука лица са сметњама у разв оју и инв алидитетом и других
облика стручног образов ања (формалног и неформалног);

3)

предлаже министру:
(1) листу образов них профила;
(2) посебне стандарде постигнућа за средње стручно образов ање;
(3) додатне стандарде кв алитета рада стручних школа и школа за образов ање
одраслих;
(4) стандарде кв алификација за нив о средњег стручног образов ања, стручног
усав ршав ања и других облика стручног образов ања;
(5) стандарде програма и стандараде за оств арив ање програма стручног
оспособљав ања и обуке када се оств арују према в аншколским прописима;
(6) део настав них планов а и програма за образов не профиле, и то за стручне
предмете и модуле средњег стручног образов ања и в аспитања и
образов ања одраслих и програме других облика стручног образов ања –
образов ања за рад, стручног оспособљав ања и обуке;
(7) програме: специјалистичког испита, мајсторског испита, зав ршног испита
образов ања за рад, испита стручног оспособљав ања, испита за обуку и
моделе признав ања претходно стечених знања и вештина, у складу са ов им
и посебним законом;
(8) програме стручне матуре и зав ршног испита средњег стручног образов ања;
(9) одобрав ање уџбеника и настав них средств а за стручне предмете;
(10) национални окв ир кв алификација за нив о средњег стручног образов ања,
стручног усав ршав ања и за друге облике стручног образов ања;

4)

разматра, заузима став ов е и даје мишљење Министарств у у поступку
припремања нацрта закона, предлога прописа о мрежи стручних школа и школа
за образов ање одраслих и других аката којима се уређују питања од значаја за
образов ање из његов е надлежности;

5)

прати, подстиче и усмерав а актив ности које
запошљав ање и њихов утицај на прив редни разв ој;

6)

пов езује и укључује потребе и интересе социјалних партнера са прав цима
разв оја стручног образов ања и образов ања одраслих;

7)

разматра и предлаже у области св оје надлежности моделе разв оја и
професионалног сав етов ања;

8)

обав ља и друге послов е, у складу са законом.
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образов ање
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2. ЗАВОДИ
Члан 17.
Ради праћења, обезбеђив ања и унапређив ања кв алитета и разв оја система
образов ања и в аспитања, за обав љање разв ојних, сав етодав них, истражив ачких и других
стручних послов а у предшколском, основ ном и средњем образов ању и в аспитању,
Република Србија оснив а:
1)

Зав од за унапређив ање образов ања и в аспитања;

2)

Зав од за в реднов ање кв алитета образов ања и в аспитања.

Акте о оснив ању Зав ода за унапређив ање образов ања и в аспитања и Зав ода за
в реднов ање кв алитета образов ања и в аспитања (у даљем тексту: зав оди) доноси Влада.
На оснив ање, организацију и рад зав ода примењују се прописи о јав ним службама.
О промени назив а, седишта и статусној промени зав ода одлучује Влада.
На статут и годишњи план и програм рада зав ода сагласност даје Влада.
Зав оди су обав езни да сарађују по св им питањима образов ања и в аспитања која су
од заједничког значаја.
Св ој рад, планов е и програме рада зав оди усаглашав ају са утв рђеним прав цима
разв оја образов ања и в аспитања, стратегијама Владе које се односе на образов ање и
в аспитање, планским актима Министарства, Националног просв етног сав ета и Сав ета за
стручно образов ање и образов ање одраслих и актив ностима које се односе на ев ропске
интеграције.
Зав оди подносе изв ештаје о св ом раду Влади најмање једанпут годишње, а
Министарству периодичне изв ештаје о в ажним питањима из делатности зав ода.
За оснив ање и рад зав ода средств а се обезбеђују у буџету Републике Србије.
Завод за унапређивање образовања и васпитања
Члан 18.
Зав од за унапређив ање образов ања и в аспитања обав ља стручне послов е из
области образов ања и в аспитања и учеств ује у припреми прописа из надлежности
Министарств а, Националног просв етног сав ета, Сав ета за стручно образов ање и
образов ање одраслих, као и друге послов е у складу са законом, актом о оснив ању и
статутом.
Зав од из став а 1. ов ог члана у св ом саставу има организационе јединице – центре, и
то:
1)

Центар за разв ој програма и уџбеника;

2)

Центар за стручно образов ање и образов ање одраслих;

3)

Центар за професионални разв ој запослених у образов ању.

Зав од из став а 1. ов ог члана може да има посебне организационе јединице за питања
образов ања националних мањина, као и друге организационе јединице, у складу са
статутом.
Центар за развој програма и уџбеника
Члан 19.
Зав од за унапређив ање образов ања и в аспитања, у окв иру Центра за разв ој
програма и уџбеника обав ља стручне послов е који се, нарочито, односе на:
1)

припрему стандарда:
(1) кв алитета уџбеника и настав них средстав а;
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(2) услов а за оств арив ање посебних програма у области предшколског
в аспитања и образов ања;
2)

припрему:
(1) основ а програма предшколског в аспитања и образов ања;
(2) настав них планов а и програма основ ног, општег средњег и уметничког
образов ања и в аспитања;
(3) основ а в аспитног програма;
(4) дела настав ног плана и програма стручног образов ања и в аспитања и
образов ања одраслих за општеобразов не предмете;

3)

припрему програма предшколског и основ ног образов ања у иностранств у;

4)

припрему плана уџбеника основ ног и средњег општег и уметничког образов ања и
в аспитања и учеств ов ање у припреми плана уџбеника општеобразов них
предмета стручног образов ања и образов ања одраслих;

5)

дав ање стручне оцене уџбеника основ ног и средњег општег и уметничког
образов ања и в аспитања, општеобразов них предмета средњег стручног
образов ања и в аспитања и образов ања одраслих;

6)

друге послов е, у складу са ов им законом и актом о оснив ању.

Послов е из став а 1. тачка 5) ов ог члана Зав од за унапређив ање образов ања и
в аспитања обав ља као пов ерени посао.
Центар за стручно образовање и образовање одраслих
Члан 20.
Зав од за унапређив ање образов ања и в аспитања, у окв иру Центра за стручно
образов ање и образов ање одраслих обав ља стручне послов е који се, нарочито, односе на:
1)

припрему стандарда из надлежности Сав ета за стручно образов ање и
образов ање одраслих;

2)

припрему дела настав ног плана и програма средњег стручног образов ања и
в аспитања за образов не профиле и програма зав ршног испита и стручне матуре;

3)

припрему дела настав них планов а и програма основ ног и средњег стручног
образов ања одраслих и програма зав ршних испита и стручне матуре;

4)

припрему програма мајсторског и специјалистичког образов ања и њихов их
испита;

5)

припрему дела настав ног плана и програма образов ања за рад и зав ршног
испита, програме стручног оспособљав ања и програме испита, програме обуке и
програме испита и моделе признав ања претходно стечених знања и в ештина;

6)

учеств ов ање у припреми стандарда кв алитета уџбеника и настав них средстав а
стручног образов ања и образов ања одраслих и плана уџбеника;

7)

дав ање стручне оцене уџбеника стручног образов ања и образов ања одраслих у
поступку одобрав ања;

8)

припрему националног окв ира кв алификација за нив о средњег стручног
образов ања, специјалистичког и мајсторског образов ања и за друге облике
стручног образов ања;

9)

припрему листе образов них профила;

10)

припрему мреже стручних школа и школа за образов ање одраслих и праћење
њене целисходности;

11)

припрему разв ојних пројеката и актив ности које пов езују стручно образов ање и
запошљав ање;
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12)

послов е утв рђив ања испуњености стандарда програма стручног оспособљав ања
и обуке када се оств арују према в аншколским прописима;

13)

дав ање мишљења о испуњености стандарда за оств арив ање посебних програма
стручног оспособљав ања и обуке;

14)

помаже координацију социјалног дијалога и партнерств а на различитим нив оима
планирања, разв оја и оств арив ања стручног образов ања и образов ања
одраслих;

15)

друге послов е, у складу са ов им законом и актом о оснив ању.

Послов е из став а 1. тач. 7) и 12) ов ог члана Зав од за унапређив ање образов ања и
в аспитања обав ља као пов ерени посао.
Центар за професионални развој запослених у образовању
Члан 21.
Зав од за унапређив ање образов ања и в аспитања, у окв иру Центра за
професионални разв ој запослених у образов ању обав ља стручне послов е који се, нарочито,
односе на:
1)

припрему стандарда компетенција за професију настав ника и в аспитача и
њихов ог професионалног разв оја и компетенција директора;

2)

унапређив ање система сталног стручног усав ршав ања и професионалног разв оја
запослених у предшколском, основ ном и средњем образов ању и в аспитању;

3)

припрему програма ув ођења у посао приправ ника и програма за полагање испита
за дозв олу за рад;

4)

одобрав ање програма сталног стручног усав ршав ања настав ника, в аспитача,
стручног сарадника и директора;

5)

учеств ов ање у оств арив ању ев ропских и међународних програма у области
професионалног разв оја запослених;

6)

припрему додатних материјала и приручника за настав нике и в аспитаче којима се
подржав а постизање циљев а образов ања и стандарда постигнућа, као и
придржав ање принципа система образов ања и в аспитања;

7)

друге послов е, у складу са ов им законом и актом о оснив ању.

Послов е из став а 1. тачка 4) ов ог члана Зав од за унапређив ање образов ања и
в аспитања обав ља као пов ерени посао.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Члан 22.
Зав од за в реднов ање кв алитета образов ања и в аспитања обав ља стручне послов е у
области праћења и в реднов ања степена, спров ођење општих принципа, оств арености
циљев а образов ања и в аспитања, стандарда постигнућа по нив оима и в рстама образов ања,
као и друге послов е, у складу са законом, актом о оснив ању и статутом.
Зав од из став а 1. ов ог члана обав ља стручне послов е који се, нарочито, односе на:
1)

припрему:
(1)

општих и посебних стандарда постигнућа;

(2)

стандарда кв алитета рада установ а;

(3)

посебних стандарда постигнућа у основ ном образов ању и васпитању и у
општем средњем и уметничком образов ању и в аспитању;

(4)

програма зав ршног испита у основ ном образов ању и в аспитању, матурских
испита у општем средњем и уметничком образов ању и в аспитању;
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(5)

припрему инструмената зав ршног испита у основ ном образов ању и
в аспитању, опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком
образов ању и в аспитању, обраду и анализу резултата испита;

2)

в реднов ање огледа;

3)

в реднов ање рада установ а;

4)

обав љање међународних истражив ања, националних испитив ања и праћење
ученичких постигнућа;

5)

пружање стручне подршке Министарству и надлежним сав етима по питању
осигурања кв алитета и прикупљања и обраде података;

6)

пружање стручне подршке установ ама у погледу праћења и в реднов ања степена
оств арености
циљев а,
општих
и
посебних
стандарда
постигнућа,
самов реднов ања установ а, припремање материјала за испитив ање и оцењив ање
ученика, стручних препорука за прилагођав ање посебних стандарда;

7)

праћење усаглашености система в реднов ања и осигурања кв алитета
образов ања и в аспитања са системима в реднов ања и осигурања кв алитета
образов ања и в аспитања ев ропских земаља;

8)

друге послов е у складу са ов им законом, актом о оснив ању и статутом Зав ода.

Зав од из став а 1. ов ог члана у св ом саставу има организационе јединице – центре, и
то:
1)

Центар за стандарде;

2)

Центар за испите;

3)

Центар за в реднов ање и истражив ања.

Зав од из став а 1. ов ог члана може да има посебне организационе јединице за питања
образов ања националних мањина, као и друге организационе јединице, у складу са
статутом.
Зав од из став а 1. ов ог члана подноси Министарству посебне периодичне изв ештаје о
образов ним индикаторима.
Стручне комисије
Члан 23.
За обав љање појединих послов а из св оје делатности, зав оди могу да образују
посебне стручне комисије и тимов е из реда стручњака у области образов ања и в аспитања
или да ангажују научноистражив ачке установ е, уз сагласност Министарств а.
Однос Националног просветног савета, министра и завода
Члан 24.
Зав оди из члана 17. ов ог закона, који су надлежни за припрему или учешће у
припреми подзаконских аката које доноси Национални просв етни сав ет или министар, дужни
су да ов е послов е обав е и припремљене материјале достав е Министарству у року који им
одреди министар. Поступак покреће министар достав љањем захтев а одгов арајућем зав оду.
Министар достав ља Националном просв етном сав ету на разматрање, утв рђив ање
предлога или одлучив ање материјал зав ода из став а 1. ов ог члана.
Ако Национални просв етни сав ет најкасније у року од три месеца од дана пријема
материјала из став а 2. ов ог члана не донесе акт из св оје надлежности, акт доноси министар.
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3. МИНИСТАРСТВО
Надлежност Министарства
Члан 25.
У обезбеђив ању услов а за оств арив ање прав а деце, ученика и одраслих на
бесплатно образов ање и других прав а утв рђених ов им законом, Министарств о предузима
св е неопходне мере којима се у потпуности обезбеђује оств арив ање тих прав а.
Министарств о обезбеђује фукционисање система образов ања и в аспитања, у складу
са општим принципима и циљев има образов ања и в аспитања, а нарочито:
1)

планира и прати разв ој образов ања и в аспитања;

2)

в рши надзор над радом установ а и зав ода;

3)

планира, координира и организује програме сталног стручног усав ршав ања
запослених у установ ама;

4)

в рши пров еру резултата оств арености прописаних циљев а образов ања и
в аспитања на републичком нив оу;

5)

оств арује међународну сарадњу на плану разв оја система образов ања и
в аспитања, анализу и преношење страних искустав а и ев ропских програма и
достигнућа;

6)

успостав ља и управ ља јединств еним информационим системом просв ете у
Републици Србији, стара се о несметаном протоку података и обезбеђује
доступност и заштиту података;

7)

в оди регистар и издаје дозв оле за рад настав ника, в аспитача, стручних
сарадника и директора;

8)

утврђује национални окв ир кв алификација за нив о средњег стручног образов ања,
стручног усав ршав ања и за друге облике стручног образов ања.

Акт из став а 2. тачка 8) ов ог члана објав љује се у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Школска управа
Члан 26.
За обав љање стручно-педагошког надзора, дав ање подршке разв ојном планирању и
осигурању кв алитета рада установ а и обав љање других послов а утв рђених законом, у
Министарству се образују организационе јединице за обав љање тих послов а в ан седишта
Министарств а – школске управ е, у складу са законом.
Министарств о у окв иру школске управ е:
1)

обав ља стручно-педагошки надзор у установ ама;

2)

координира стручно усав ршав ање настав ника, в аспитача, стручног сарадника,
директора и секретара установ е;

3)

даје подршку разв ојном планирању, разв оју предшколског, школског и в аспитног
програма и осигурању кв алитета образов ања и в аспитања;

4)

учествује у припремама плана разв оја образов ања и в аспитања за подручје за
које је образов ана школска управ а и прати његов о оств арив ање;

5)

обезбеђује св е услов е да установ е несметано уносе, попуњав ају, ажурирају и
одржав ају базу података о образов ању и в аспитању у окв иру јединств еног
информационог система просв ете;

6)

в рши контролу наменског коришћења финансијских средстав а установ а;

7)

обав ља и друге послов е, у складу са законом и другим прописима.
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Ближе услов е и начин успостав љања јединств еног информационог система просв ете,
прикупљања, уноса, ажурирања, доступности и заштити података и друга питања од значаја
за ов ај систем, прописује министар.

III. УСТАНОВЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦ ИЈЕ
Врсте установа
Члан 27.
Делатност образов ања и в аспитања обав љају:
1)

у предшколском в аспитању и образов ању – предшколска установ а;

2)

у основ ном образов ању и в аспитању – основ на школа, основ на школа за
образов ање одраслих, основ на музичка, односно балетска школа и основ на
школа за образов ање ученика са сметњама у разв оју;

3)

у средњем образов ању и в аспитању – средња школа, и то: гимназија (општа и
специјализов ана), стручна школа, мешов ита школа (гимназија и стручна или
уметничка), уметничка школа, средња школа за образов ање одраслих и средња
школа за ученике са сметњама у разв оју.

Школа може да обезбеђује смештај и исхрану ученика (у даљем тексту: школа са
домом).
Школа за ученике са сметњама у разв оју може да пружа додатну подршку у
образов ању деце, ученика и одраслих са сметњама у разв оју у в аспитној групи, односно
другој школи и породици.
Уникатна установ а, у смислу ов ог закона, јесте установ а која једина у Републици
Србији оств арује одређени програм образов ања и в аспитања.
Установ а од посебног интереса за Републику Србију, у смислу ов ог закона, јесте
установ а која оств арује програм образов ања и в аспитања који је од посебног интереса за
Републику Србију, односно која је од посебног културног, просв етног или историјског значаја
за Републику Србију.
Влада одређује уникатне и установ е од посебног интереса за Републику Србију.
Оснивање установе
Члан 28.
Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне
самоуправ е, друго прав но или физичко лице.
Оснив ач установ е не може да буде физичко лице које је прав носнажном пресудом
осуђено за крив ично дело за које је изречена безуслов на казна затв ора у трајању од
најмање три месеца или које је осуђено за: крив ично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запу штање и злостав љање малолетног лица или родоскрв њење; за
крив ично дело примање мита или дав ање мита; за крив ично дело из групе крив ичних дела
против полне слободе, против прав ног саобраћаја и против чов ечности и других добара
заштићених међународним прав ом, без обзира на изречену крив ичну санкцију, ни лице за
које је, у складу са законом, утв рђено дискриминаторно понашање.
Република Србија, односно аутономна покрајина може да оснује посебну установ у –
в ежбаоницу, која је настав на база в исокошколске установ е, у складу са ов им законом.
Ближе услов е за оснив ање установ е из став а 3. ов ог члана, начин предлагања
чланов а органа управ љања, услов е за директора, посебне услов е за настав нике, в аспитаче
и стручне сараднике, прописује министар.
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Мрежа установа
Члан 29.
Број и просторни распоред установ а чији је оснив ач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправ е, према в рсти и структури, планира се актом о
мрежи установ а.
Установ а из став а 1. ов ог члана оснив а се у складу са актом о мрежи установ а.
Акт о мрежи предшколских установ а и акт о мрежи основ них школа чији је оснив ач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправ е, доноси
скупштина јединице локалне самоуправ е, на основу критеријума које утв рди Влада.
У јединици локалне самоуправ е у којој је у службеној употреби и језик и писмо
националне мањине, односно у којој се образов но-в аспитни рад изв оди на језику и писму
националне мањине, акт о мрежи предшколских установ а и основ них школа доноси се уз
претходно прибав љено мишљење националног сав ета националне мањине чији је језик и
писмо у службеној употреби у јединици локалне самоуправ е, односно чији се језик и писмо
користи у образов но-в аспитном раду.
Сагласност на акт о мрежи основ них школа даје Министарств о.
Када Министарств о утв рди да надлежни орган јединице локалне самоуправ е није
донео акт о мрежи основ них школа, одредиће рок за његов о доношење.
Ако надлежни орган јединице локалне самоуправ е не донесе акт у року из став а 6.
ов ог члана, Министарств о доноси акт о мрежи основ них школа.
Акт о мрежи средњих школа доноси Влада на основ у:
1)

демографске пројекције популације ученика на одређеном подручју;

2)

специфичности подручја (брдско-планинско, пригранично, недов ољно разв ијено,
национално мешов ито подручје, дугогодишња просв етна традиција);

3)

разв ојне специфичности подручја на основ у утв рђених и планираних потреба за
запошљав ање, дугорочних разв ојних планов а;

4)

доступности и једнаких услов а за стицање образов ања и в аспитања;

5)

обезбеђености комуникације.

Услови за оснивање, почетак рада и обављање делатности установе
Члан 30.
Установу може да оснује Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправ е, ако:
1)

постоји потреба за в аспитањем и образов ањем деце, образов ањем
в аспитањем ученика или образов ањем одраслих на одређеном подручју;

2)

има програм образов ања и в аспитања;

3)

има обезбеђена средств а за оснив ање и рад.

и

Друго прав но или физичко лице може да оснује установу ако, осим услов а из став а 1.
тач. 2) и 3) ов ог члана, има гаранцију послов не банке да су обезбеђена средств а у в исини
потребних средстав а за годину дана рада предшколске установ е, циклус основ ног
образов ања или за трајање програма средњег образов ања.
Установ а може да почне са радом и да обав ља делатност образов ања и в аспитања
ако испуњав а услов е за оснив ање и има:
1)

прописани простор, опрему и настав на средства;

17

2)

настав нике, в аспитаче и стручне сараднике у радном односу на неодређено
в реме;

3)

обезбеђене хигијенско-техничке услов е, у складу са законом и прописима којима
се уређује ов а област.

Ближе услов е за оснив ање, почетак рада и обав љање делатности установ е,
прописује министар.
Издвојено одељење установе
Члан 31.
Установ а обав ља делатност у св ом седишту.
Установ а може да обав ља делатност и в ан седишта, односно у другом објекту,
организов ањем издв ојеног одељења, ако испуњав а услов е из члана 30. став 3. ов ог закона,
уз сагласност Министарств а.
Издв ојено одељење нема св ојств о прав ног лица.
На организов ање и рад издв ојеног одељења примењују се одредбе ов ог и посебног
закона.
Верификација установа
Члан 32.
Установ а може да почне са радом када се утв рди да испуњав а услов е за оснив ање и
почетак рада и добије решење о в ерификацији.
Захтев за в ерификацију подноси се и када се у установ и в рши статусна промена,
мења седиште, односно објекат, организује рад у издв ојеном одељењу, ув оди нов и
образов ни профил или оств арује нов и програм образов ања и в аспитања.
Захтев за в ерификацију садржи: назив , седиште и врсту установ е, програм
образов ања и в аспитања, језик на коме ће се оств арив ати образов но-в аспитни рад, разлоге
и оправ даност оснив ања и услов е које обезбеђује оснив ач за почетак рада и обав љање
делатности. Уз захтев се достав љају акт о оснив ању установ е и докази о испуњености
услов а из члана 30. ов ог закона.
О захтев у за в ерификацију установ е одлучује Министарств о најкасније у року од три
месеца од подношења захтев а.
Решење о захтев у за в ерификацију установ е коначно је.
Проширена делатност установе
Члан 33.
Установ а која има решење о в ерификацији може да обав ља и другу делатност која је
у функцији образов ања и в аспитања (у даљем тексту: проширена делатност) под услов ом да
се њоме не омета обав љање делатности образов ања и в аспитања.
Ученици млађи од 15 година не могу да се ангажују у проширеној делатности школе.
Ученици са нав ршених 15 година могу да се ангажују само у окв иру настав е, а
запослени установ е ако се не омета оств арив ање образов но-в аспитног рада.
Проширена делатност установ е може да буде дав ање услуга, произв одња, продаја и
друга делатност којом се унапређује или доприноси рационалнијем и кв алитетнијем
обав љању образов ања и в аспитања.
Средња школа може да оств арује програме обука, у складу са потребама тржишта
рада.
Одлуку о проширењу делатности доноси орган управ љања установ е, уз сагласност
Министарств а.
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Одлука о проширењу делатности установ е чији је оснив ач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправ е садржи и план прихода који ће се
оств арити и издатака за обав љање те делатности, начин ангажов ања ученика и запослених
и начин располагања и план коришћења оств арених средстав а, у складу са прописима који
регулишу буџетски систем.
Ближе услов е за обав љање проширене делатности установ е, прописује министар.
Статусне промене и промене назива и седишта
Члан 34.
Установ а може да в рши статусне промене, промену назив а или седишта.
Одлуку о статусној промени установ е доноси орган управ љања, уз сагласност
оснив ача.
Одлуку о промени назив а или седишта установ е доноси орган управ љања, уз
сагласност оснив ача, а када је оснив ач Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправ е, уз сагласност Министарств а.
Школа не може да в рши статусне промене, промену назив а или седишта у току
настав не године.
Забрана рада установе
Члан 35.
Када орган надлежан за обав љање послов а инспекцијског, односно стручнопедагошког надзора утв рди да установ а не испуњав а прописане услов е за рад или не
обав ља делатност на прописани начин, као и у случају обустав е рада или штрајка
организов аног супротно закону, одредиће јој рок за испуњење услов а, односно отклањање
неправ илности у обав љању делатности и о томе ће обав естити оснив ача.
Када установ а, чији је оснив ач Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправ е, не поступи у датом року по налогу органа из став а 1. ов ог члана,
односно када орган управ љања не обав ља послов е из св оје надлежности, Министарств о
предузима једну од следећих прив ремених мера:
1)

разрешав а орган управ љања и именује прив ремени орган управ љања;

2)

разрешав а директора и постав ља в ршиоца дужности директора;

3) разрешав а орган управ љања и директора и именује прив ремени орган
управ љања и поставља в ршиоца дужности директора.
Прив ремени орган управ љања из став а 2. ов ог члана има најмање пет чланов а и
обав ља послов е из надлежности органа управ љања.
Ако у току трајања прив ремене мере из став а 2. тачка 1) истекне мандат директору
установ е, министар постав ља в ршиоца дужности директора до престанка прив ремене мере
и избора директора.
Ако у току трајања прив ремене мере из став а 2. тачка 2) истекне мандат органу
управ љања установ е, министар именује прив ремени орган управ љања, до престанка
прив ремене мере и именов ања органа управ љања.
Вршилац дужности директора установ е и прив ремени орган управ љања обав љају
дужности док Министарство не утв рди да су испуњени услов и, отклоњене неправ илности из
став а 1. ов ог члана и да су се стекли услов и за престанак прив ремених мера, а најдуже шест
месеци.
Ако в ршилац дужности директора установ е и прив ремени орган управљања не
отклоне утв рђене неправ илности, Министарств о забрањује рад установ е.
Када установ а чији је оснив ач друго прав но или физичко лице не поступи у датом
року по налогу органа из став а 1. ов ог члана, односно када орган управ љања не обав ља
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послов е из св оје надлежности, а оснив ач не предузме мере у складу са законом ни после
прописаног рока за отклањање неправ илности, Министарств о забрањује рад установ е.
Укидање установе
Члан 36.
Установ а се укида у складу са законом.
Ученици школе која се укида имају прав о да зав рше започето образов ање у другој
школи коју одреди Министарство.
Страна установа
Члан 37.
Установу може, под услов има предв иђеним међународним угов ором, односно под
услов ом реципроцитета, да оснује страна држав а, страно прав но или физичко лице ради
оств арив ања програма образов ања и в аспитања који нису донети на основ у ов ог закона, ако
је програм донет, односно акредитов ан у иностранству, ако испуњав а услов е из члана 30.
став 1. ов ог закона и добије одобрење Министарств а.
Исправ а коју изда установ а из став а 1. ов ог члана признаје се под услов има и по
поступку, прописаним посебним законом.
Министарств о в оди ев иденцију о страним установ ама којима је дато одобрење.
Центар за стручно усавршавање
Члан 38.
Јединица територијалне аутономије, односно јединица локалне самоуправ е, може
самостално или у сарадњи са другим јединицама локалне самоуправ е да оснује центар за
стручно усав ршав ање, у складу са законом којим се уређују јав не службе.
У оств арив ању делатности центар из став а 1. ов ог члана дужан је да поштује опште
принципе и циљев е образов ања и в аспитања и да стручно усав ршав ање запослених
оств арује у складу са ов им законом.
Центар из став а 1. ов ог члана в рши избор одобрених програма стручног
усав ршав ања и даје предност оним програмима за које процени да на најцелисходнији
начин обезбеђују постизање општих стандарда постигнућа и обав ља друге послов е.
Друга организација
Члан 39.
Друга организација, односно физичко лице може да оств арује и посебне програме у
области предшколског в аспитања и образов ања ако испуњав а стандараде услов а за
оств арив ање посебних програма у области предшколског в аспитања и образов ања и добије
одобрење Министарств а.
Друга организација, односно физичко лице може да оств арује посебне програме
стручног оспособљав ања и обуке ако испуњав а стандарде за оств арив ање посебних
програма и добије одобрење Министарств а.
Регистар
Члан 40.
Министарств о в оди ев иденцију (у даљем тексту: регистар):
1)

установ а које обав љају делатност образов ања и в аспитања, као и проширену
делатност;

2)

других организација и физичких лица која обав љају послов е у области
предшколског в аспитања и образов ања или оств арују прописане, односно
одобрене посебне програме стручног оспособљав ања или обуке;

3)

прописаних, односно одобрених програма стручног оспособљав ања и обуке.
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Садржај и начин в ођења регистра прописује министар.
Аутономија установе
Члан 41.
Под аутономијом установ е подразумев а се прав о на:
1)

доношење статута, програма образов ања и в аспитања, разв ојног плана,
годишњег плана рада установ е, прав ила понашања у установ и и других општих
аката установ е;

2)

доношење плана стручног усав ршав ања и професионалног разв оја настав ника,
в аспитача и стручног сарадника;

3)

самов реднов ање рада установ е;

4)

избор запослених и представ ника запослених у орган управ љања и стручне
органе;

5)

уређив ање унутрашње организације и рада стручних органа;

6)

начин оств арив ања сарадње са установ ама из области образов ања, здрав ств а,
социјалне и дечје заштите, јав ним предузећима, прив редним друштв има и другим
организацијама, ради оств арив ања прав а деце, ученика и запослених.

Установ а доноси опште и друге акте поштујући опште принципе и циљев е
образов ања и в аспитања и којима се на најцелисходнији начин обезбеђује оств арив ање
општих исхода образов ања.
Одговорност установе за безбедност деце и ученика
Члан 42.
Установ а је дужна да пропише мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и
ученика за в реме боравка у установ и и св их актив ности које организује установ а, у сарадњи
са надлежним органом јединице локалне самоуправ е.
Установ а је дужна да спров оди мере из став а 1. ов ог члана.
Ближе услов е, облике, мере, начин, поступак и смернице за заштиту и безбедност
деце и ученика у установ и, прописује министар.
Правила понашања у установи
Члан 43.
У установ и се негују односи међусобног разумев ања и ув ажав ања личности деце,
ученика, запослених и родитеља.
Запослени имају обав езу да св ојим радом и укупним понашањем доприносе
разв ијању позитив не атмосфере у установ и.
Понашање у установ и и односи деце, ученика, запослених и родитеља уређују се
прав илима понашања у установ и.
Забрана дискриминације
Члан 44.
У установ и су забрањене актив ности којима се угрожав ају, ома-лов ажав ају,
дискриминишу или издв ајају лица, односно групе лица, по основ у: расне, националне,
етничке, језичке, в ерске или полне припадности, физичких и психичких св ојстав а, сметњи у
разв оју и инв алидитета, здрав ств еног стања, узраста, социјалног и културног порекла,
имов ног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречав ање такв их
актив ности, као и по другим основ има утв рђеним законом којим се прописује забрана
дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се св ако непосредно или
посредно, на отв орен или прикрив ен начин, искључив ање или ограничав ање прав а и
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слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправ дано прав љење
разлика пов лађив ањем или дав ањем прв енств а.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере ув едене ради постизања пуне
рав ноправ ности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком
положају.
Ближе критеријуме за препознав ање облика дискриминације од стране запосленог,
ученика или трећег лица у установ и, заједнички прописује министар и министар надлежан за
послов е људских прав а.
Забрана насиља, злостављања и занемаривања
Члан 45.
У установ и је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостав љање и
занемарив ање деце и ученика; физичко кажњав ање и в ређање личности, односно сексуална
злоупотреба деце и ученика или запослених.
Под насиљем и злостав љањем подразумев а се св аки облик једанпут учињеног или
понав љаног в ербалног или нев ербалног понашања које има за последицу ств арно или
потенцијално угрожав ање здрав ља, разв оја и достојанств а личности детета и ученика или
запосленог.
Занемарив ање и немарно поступање представ ља пропуштање установ е или
запосленог да обезбеди услов е за прав илан разв ој детета и ученика.
Установ а је дужна да одмах поднесе пријав у надлежном органу ако се код детета или
ученика примете знаци насиља, злостављања или занемарив ања.
Под физичким насиљем, у смислу став а 1. ов ог члана, сматра се: физичко
кажњав ање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; св ако понашање
које може да дов еде до ств арног или потенцијалног телесног пов ређив ања детета, ученика
или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим
запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.
Под психичким насиљем, у смислу став а 1. ов ог члана сматра се понашање које
дов оди до тренутног или трајног угрожав ања психичког и емоционалног здрав ља и
достојанств а детета и ученика или запосленог.
Под социјалним насиљем, у смислу став а 1. ов ог члана сматра се искључив ање
детета и ученика из групе в ршњака и различитих облика социјалних актив ности установ е.
У установ и је забрањен св аки облик насиља и злостав љања из став а 2. ов ог члана од
стране ученика, његов ог родитеља, односно старатеља или одраслог, над настав ником,
в аспитачем, стручним сарадником и другим запосленим.
Због пов реде забране из став а 8. ов ог члана против родитеља, односно старатеља
детета или ученика покреће се прекршајни, односно крив ични поступак.
Протокол поступања у установ и у одгов ору на насиље и злостав љање, садржај и
начине спров ођења прев ентив них и интерв ентних актив ности, услов е и начине за процену
ризика, начине заштите од насиља, злостав љања и занемарив ања, прописује министар.
Ближе услов е о начинима препознав ања нев ербалних облика злостав љања деце и
ученика од стране запосленог за в реме неге, одмора и рекреације и других облика в аспитнообразов ног рада, прописује министар.
Забрана страначког организовања и деловања
Члан 46.
У установ и није дозв ољено страначко организов ање и делов ање и коришћење
простора установ е у те св рхе.
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Статут установе
Члан 47.
Установ а има статут.
Статут је основ ни општи акт установ е, којим се ближе уређују организација, начин
рада, управ љање и руков ођење у установ и, поступање органа установ е ради обезбеђив ања
оств арив ања прав а детета и ученика, заштите и безбедности деце, ученика и запослених и
мере за спречав ање пов реда забрана утв рђених ов им законом, начин објав љив ања општих
аката и обав ештав ања св их заинтересов аних страна о одлукама органа и друга питања, у
складу са законом.
Осигурање квалитета рада установе
Члан 48.
Установ а се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне
самоуправ е стара о обезбеђив ању и унапређив ању услов а за разв ој образов ања и
в аспитања, осигурања и унапређив ања кв алитета програма образов ања и в аспитања, св их
облика образов но-в аспитног рада и услов а у којима се он оств арује.
Ради осигурања кв алитета рада у установ и се в реднују оств арив ање циљев а и
стандарда постигнућа, програма образов ања и в аспитања, разв ојног плана и задов ољств а
ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика.
Вреднов ање кв алитета оств арује се као самов реднов ање и спољашње в реднов ање.
Самов реднов ањем установ а оцењује: кв алитет програма образов ања и в аспитања и
његов о оств арив ање, св е облике и начин оств арив ања образов но-в аспитног рада, стручно
усав ршав ање и професионални разв ој, услов е у којима се оств арује образов ање и
в аспитање, задов ољств о ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика.
У самов реднов ању учествују стручни органи, сав ет родитеља, ученички парламент,
директор и орган управ љања установ е.
Самов реднов ање се обав ља св аке године по појединим областима в реднов ања, а
св аке четв рте или пете године – у целини.
Изв ештај о самов реднов ању кв алитета рада установ е подноси директор в аспитнообразов ном, настав ничком, односно педагошком в ећу, сав ету родитеља и органу
управ љања.
Спољашње в реднов ање рада установ е обав ља се стручно-педагошким надзором
Министарств а и од стране Зав ода за в реднов ање кв алитета образов ања и в аспитања.
Зав од за в реднов ање кв алитета образов ања и в аспитања учеств ује у спољашњем
в реднов ању кв алитета рада установ е путем в реднов ања постигнућа ученика на зав ршним и
матурским испитима или по указаној потреби.
Органе и тела установ е, поступке праћења оств арив ања програма образов ања и
в аспитања, других облика образов но-в аспитног рада и услов а рада, основ е и мерила за
самов реднов ање и в реднов ање, садржину
и начин објав љив ања резултата
самов реднов ања и в реднов ања кв алитета рада установ е, по прибав љеном мишљењу
надлежног сав ета, прописује министар.
Развојни план установе
Члан 49.
Установ а има разв ојни план.
Разв ојни план установ е јесте стратешки план разв оја установ е који садржи
приоритете у оств арив ању образов но-в аспитног рада, план и носиоце актив ности,
критеријуме и мерила за в реднов ање планираних актив ности и друга питања од значаја за
разв ој установ е.
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Разв ојни план установ е доноси се на основ у изв ештаја о самов реднов ању и
изв ештаја о оств арености стандарда постигнућа и других индикатора кв алитета рада
установ е.
Разв ојни план доноси орган управ љања, на предлог стручног актив а за разв ојно
планирање, за период од три до пет година.
У поступку осигурања кв алитета рада установ е в реднује се и оств арив ање разв ојног
плана установ е.
Средства установе
Члан 50.
Земљиште, зграде и друга средств а која су стечена, односно која стекну установ е
чији је оснив ач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправ е, јесу у јав ној св ојини и користе се за обав љање делатности утв рђене ов им
законом.
Струковно и стручно повезивање
Члан 51.
Установ е могу да се пов езују и сарађују са одгов арајућим установ ама у земљи и
иностранству, ради унапређив ања образов ања и в аспитања и размене искустав а.
У функцији унапређив ања образов ања и в аспитања установ е могу да се међусобно
пов езују у струков на удружења.
На оснив ање, организацију, упис у регистар и рад удружења из став а 2. ов ог члана
сходно се примењују прописи који се односе на удружења.
Струков на удружења имају прав о дав ања мишљења о питањима од значаја за рад
удружених установ а.
Настав ници, в аспитачи и стручни сарадници могу да се међусобно пов езују у стручна
друштв а.
Стручна друштв а имају прав о да дају мишљење и предлоге за унапређив ање
образов но-в аспитног рада и да учеств ују у раду комисија и тимов а који се бав е
образов ањем и в аспитањем.
На оснив ање, организацију, упис у регистар и рад стручног друштв а примењују се
прописи којима се уређује удружив ање.

IV. ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Органи установе
Члан 52.
Установ а има органе управ љања, руков ођења, стручне и сав етодав не органе, у
складу са ов им законом, оснив ачким актом и општим актом.
Приликом утв рђив ања састав а органа управ љања установ е коју оснив а друго прав но
или физичко лице, обезбеђује се рав ноправ на заступљеност родитеља, а стручни органи –
образују се у складу са општим актом.

ОРГАНИ УСТАНОВЕ ЧИЈИ Ј Е ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ИЛИ Ј ЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Органи управљања установе
Члан 53.
Орган управ љања у предшколској установ и јесте управ ни одбор.
Орган управ љања у школи јесте школски одбор.
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Председник и чланов и органа управ љања обав љају послов е из св оје надлежности,
без накнаде.
Састав и именовање органа управљања
Члан 54.
Орган управ љања има дев ет чланов а, укључујући и председника.
Чланов е органа управ љања установ е именује и разрешав а скупштина јединице
локалне самоуправ е, а председника бирају чланов и в ећином гласов а од укупног броја
чланов а органа управ љања.
Орган управ љања установ е чине по три представ ника запослених, родитеља и
јединице локалне самоуправ е.
У установ и у којој се образов но-в аспитни рад изв оди и на језику националне мањине
чланов и органа управ љања - представ ници јединице локалне самоуправ е именују се уз
прибав љено мишљење одгов арајућег националног сав ета националне мањине. Уколико
национални сав ет националне мањине не достав и мишљење у року од 15 дана од пријема
захтев а, сматра се да је мишљење дато.
У установ и у којој се у в ећини одељења образов но-в аспитни рад изв оди на језику
националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности
националних сав ета националних мањина, утв рђено да су од посебног значаја за
националну мањину, национални сав ет националне мањине предлаже најмање једног члана
јединице локалне самоуправ е у орган управ љања.
Школски одбор основ не школе за образов ање одраслих има седам чланов а,
укључујући и председника, од којих три из реда запослених и четири представ ника јединице
локалне самоуправ е.
За средње школе од посебног интереса за Републику Србију и уникатне школе
Министарств о предлаже скупштини јединице локалне самоуправ е три истакнута
представ ника: прив редне коморе, занатлија, удружења послодав аца, националне
организације за запошљав ање, синдиката и других заинтересов аних за рад школе (у даљем
тексту: социјални партнери). У школски одбор средње стручне школе скупштина јединице
локалне самоуправ е именује најмање једног представ ника социјалних партнера.
Школски одбор средње школе за образов ање одраслих има дев ет чланов а,
укључујући и председника, и то по три представ ника запослених, социјалних партнера и
јединице локалне самоуправ е.
Чланов е органа управљања из реда запослених предлаже в аспитно-образов но,
односно настав ничко в еће, а из реда родитеља – сав ет родитеља, тајним изјашњав ањем.
За члана органа управ љања не може да буде предложено ни именов ано лице:
1)

које је прав носнажном пресудом осуђено за крив ично дело за које је изречена
безуслов на казна затв ора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено
за: крив ично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостав љање малолетног лица или родоскрв њење; за крив ично дело примање
мита или дав ање мита; за крив ично дело из групе крив ичних дела против полне
слободе, против прав ног саобраћаја и против чов ечности и других добара
заштићених међународним прав ом, без обзира на изречену крив ичну санкцију, ни
лице за које је, у складу са законом, утв рђено дискриминаторно понашање;

2)

које би могло да заступа интересе в ише структура, осим чланов а синдиката;

3)

чији су послов и, дужност или функција неспојив и са обав љањем послов а у органу
управ љања;

4)

које је в ећ именов ано за члана органа управ љања друге установ е;

5)

које је изабрано за директора друге установ е;

6)

у другим случајев има, утврђеним законом.
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Скупштина јединице локалне самоуправ е одлучује решењем о предлогу ов лашћеног
предлагача.
Ако ов лашћени предлагач не спров еде поступак у складу са ов им законом или
предложи кандидата супротно одредбама ов ог закона, скупштина јединице локалне
самоуправ е одређује рок за усклађив ање са ов им законом.
Ако ов лашћени предлагач ни у датом року не поступи у складу са ов им законом,
скупштина јединице локалне самоуправ е именов аће чланов е органа управ љања без
предлога ов лашћеног предлагача.
Решење о именов ању, односно разрешењу органа управ љања - коначно је у
управ ном поступку.
Мандат органа управљања
Члан 55.
Мандат органа управ љања траје четири године.
Поступак за именов ање чланов а органа управ љања покреће се најкасније дв а
месеца пре истека мандата претходно именов аним чланов има органа управ љања.
Скупштина јединице локалне самоуправ е разрешиће, пре истека мандата, поједине
чланов е, укључујући и председника или орган управ љања установ е, на лични захтев члана,
као и ако:
1)

орган управ љања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на
основу закона и статута дужан да доноси;

2)

члан органа управ љања неоправ даним одсуств ов ањима или несав есним радом
онемогућав а рад органа управ љања;

3)

у поступку преиспитав ања акта о именов ању утв рди неправ илности;

4)

ов лашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа
управ љања због престанка основ а по којем је именов ан у орган управ љања;

5)

наступи услов из члана 54. став 10. ов ог закона.

Изборни период нов оименов аног појединог члана органа управ љања траје до истека
мандата органа управ љања.
Када Министарств о утв рди неправ илности у поступку именов ања, односно
разрешења органа управ љања, скупштина јединице локалне самоуправ е дужна је да одмах,
а најкасније у року од 15 дана од дана достав љања акта којим се налаже мера, отклони
утврђене неправ илности.
Ако скупштина јединице локалне самоуправ е не покрене поступак за преиспитив ање
акта о именов ању, односно разрешењу органа управ љања и не усагласи га са ов им законом,
у року из став а 5. ов ог члана, министар разрешав а постојећи и именује прив ремени орган
управ љања установ е.
Привремени орган управљања
Члан 56.
Министар именује прив ремени орган управ љања установ е ако их не именује јединица
локалне самоуправ е до истека мандата претходно именов аним чланов има органа
управ љања.
Мандат прив ременог органа управ љања установ е траје до именов ања нов ог.
Надлежност органа управљања
Члан 57.
Орган управ љања установ е:
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1)

доноси статут, прав ила понашања у установ и и друге опште акте и даје
сагласност на акт о организацији и систематизацији послов а;

2)

доноси предшколски, школски, односно в аспитни програм (у даљем тексту:
програм образов ања и в аспитања), разв ојни план, годишњи план рада, усв аја
изв ештаје о њихов ом оств арив ању, в реднов ању и самов реднов ању;

3)

утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4)

доноси финансијски план установ е, у складу са законом;

5)

усв аја изв ештај о послов ању, годишњи обрачун и изв ештај о изв ођењу
екскурзија, односно настав е у природи;

6)

расписује конкурс и бира директора;

7)

разматра поштов ање општих принципа, оств арив ање циљев а образов ања и
в аспитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услов а
рада и оств арив ање образов но-в аспитног рада;

8)

доноси план стручног усав ршав ања запослених и усв аја изв ештај о његов ом
оств арив ању;

9)

одлучује по жалби, односно пригов ору на решење директора;

10) обав ља и друге послов е у складу са законом, актом о оснив ању и статутом.
Орган управ љања доноси одлуке в ећином гласов а укупног броја чланов а.
Седницама школског одбора присуствује и учествује у њихов ом раду представ ник
синдиката у школи, без прав а одлучив ања.
Седницама школског одбора основ не школе присуствују и учествују у њихов ом раду
дв а представ ника ученичког парламента, без прав а одлучив ања.
Седницама школског одбора средње школе када школски одбор одлучује по
питањима из члана 57. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 9) присуств ују и учеств ују у њихов ом раду
дв а представ ника ученичког парламента, без прав а одлучив ања.
Школски одбор средње школе састаје се у приширеном сазив у када разматра и
одлучује о питањима из члана 57. став 1. тач. 1), 2), 7) и 8).
Проширени састав укључује дв а пунолетна ученика које бира ученички парламент
школе.
За обав љање послов а из св оје надлежности орган управ љања одгов ара органу који
га именује и оснив ачу.
Савет родитеља
Члан 58.
Установ а има сав ет родитеља, осим школе за образов ање одраслих.
У сав ет родитеља школе бира се по један представ ник родитеља ученика св аког
одељења, односно в аспитне групе ако школа оств арује предшколски програм.
У установ и у којој стичу образов ање припадници националне мањине, односно
етничке групе у сав ету родитеља сразмерно су заступљени и представ ници националне
мањине, односно етничке групе.
У установ и у којој стичу образов ање деца и ученици са сметњама у рав оју, члан
сав ета родитеља је и представ ник родитеља деце, односно ученика са сметњама у разв оју.
Сав ет родитеља:
1)

предлаже представ нике родитеља деце, односно ученика у орган управ љања;

2)

предлаже св ог представ ника у стручни актив за разв ојно планирање и у друге
тимов е установ е;
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3)

предлаже мере за осигурање кв алитета и унапређив ање образов но-в аспитног
рада;

4)

учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора
уџбеника;

5)

разматра предлог програма образов ања и в аспитања, разв ојног плана, годишњег
плана рада, изв ештаје о њихов ом оств арив ању, в реднов ању и о
самов реднов ању;

6)

разматра намену коришћења средстав а од донација и од проширене делатности
установ е;

7)

предлаже органу управ љања намену коришћења средстав а оств арених радом
ученичке задруге и прикупљених од родитеља;

8)

разматра и прати услов е за рад установ е, услов е за одрастање и учење,
безбедност и заштиту деце и ученика;

9)

учествује у поступку прописив ања мера из члана 42. ов ог закона;

10)

даје сагласност на програм и организов ање екскурзије, односно програме
настав е у природи и разматра изв ештај о њихов ом оств арив ању;

11)

разматра и друга питања утв рђена статутом.

Сав ет родитеља св оје предлоге, питања и став ов е упућује органу управ љања,
директору и стручним органима установ е.
Начин избора сав ета родитеља установ е уређује се статутом установ е, а рад
послов ником сав ета.
Директор установе
Члан 59.
Директор руков оди радом установ е.
Директор установ е може да буде лице које испуњав а услов е прописане чланом 8.
став 2. и чланом 120. ов ог закона.
Дужност директора предшколске установ е може да обав ља лице које има:
образов ање из члана 8. став 2. ов ог закона за в аспитача или стручног сарадника, дозв олу за
рад, обуку и положен испит за директора установ е и најмање пет година рада у установ и
након стеченог одгов арајућег образов ања.
Дужност директора предшколске установ е може да обав ља и лице које има:
одгов арајуће образов ање из члана 8. став 3. ов ог закона за в аспитача, дозв олу за рад, обуку
и положен испит за директора установ е и најмање десет година рада у предшколској
установ и на послов има в аспитања и образов ања након стеченог одгов арајућег образов ања.
Дужност директора школе може да обав ља лице које има одгов арајуће образов ање
из члана 8. став 2. ов ог закона за настав ника те в рсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога, дозв олу за рад, обуку и положен испит за директора установ е и најмање пет
година рада у установ и на послов има образов ања и в аспитања, након стеченог
одгов арајућег образов ања.
Изузетно, дужност директора основ не школе може да обав ља лице које има
одгов арајуће образов ање из члана 8. став 3. ов ог закона за настав ника те в рсте школе,
дозв олу за рад, обуку и положен испит за директора установ е и најмање десет година рада у
установ и на послов има образов ања и в аспитања, након стеченог одгов арајућег образов ања,
ако се на конкурс не пријав и ниједан кандидат са одгов арајућим образов ањем из члана 8.
став 2. ов ог закона. На понов љеном конкурсу кандидати који имају одгов арајуће образов ање
из члана 8. ст. 2. и 3. ов ог закона, рав ноправ ни су.
Испит за директора установ е може да полаже и лице које испуњав а услов е за
директора установ е и које има и доказ о похађаном прописаном програму обуке.
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Лице које положи испит за директора стиче дозв олу за рад директора (у даљем
тексту: лиценца за директора).
Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у
року од годину дана од дана ступања на дужност.
Директору који не положи испит за директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, престаје дужност директора.
Лиценца за директора одузима се директору који је осуђен прав носнажном пресудом
за крив ично дело или прив редни преступ у в ршењу дужности.
Директор установ е бира се на период од четири године.
Мандат директора тече од дана ступања на дужност.
Директору установ е мирује радни однос за в реме прв ог изборног периода на радном
месту са кога је изабран.
Директору установ е престаје радни однос ако се у току трајања мандата утв рди да не
испуњав а услов е из став а 2. ов ог члана или одбије да се подв ргне лекарском прегледу на
захтев органа управ љања.
О прав има, обав езама и одгов орностима директора одлучује орган управ љања.
Ближе услов е за избор директора, програм обуке у складу са стандардима
компетенција директора, програм испита, начин и поступак полагања испита, састав и начин
рада комисије Министарств а, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се
полаже испит за директора, садржину и изглед обрасца лиценце за директора, садржај и
начин в ођења регистра издатих лиценци за директора, трошков е полагања испита, накнаде
за рад чланов а комисије и остала питања у в ези са полагањем испита и стицањем лиценце
за директора, прописује министар.

Избор директора установе
Члан 60.
Директора установ е бира орган управ љања на основу конкурса, по прибав љеном
мишљењу в аспитно-образов ног, настав ничког, односно настав ничког и педагошког в ећа.
У установ и у којој се образов ни-в аспитни рад изв оди и на језику националне мањине,
као и у установ и у којој се у в ећини одељења образов но-в аспитни рад изв оди на језику
националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују надлежности
националних сав ета националних мањина, утв рђено да су од посебног значаја за
националну мањину, орган управ љања бира директора уз прибав љено мишљење
одгов арајућег националног сав ета националне мањине.
Уколико национални сав ет националне мањине не достав и мишљење у року од 15
дана од пријема захтев а, сматра се да је мишљење дато.
Мишљење в ећа из став а 1. ов ог члана даје се на посебној седници којој присуствују
св и запослени и који се изјашњав ају о св им кандидатима тајним изјашњав ањем.
Конкурс за избор директора расписује се најкасније три месеца пре истека мандата
директора.
Одлука са документацијом о изабраном кандидату достав ља се министру на
сагласност.
Сматра се да је одлука органа управ љања о избору директора донета, односно да је
министар дао на њу сагласност ако у року од 30 дана од дана достав љања одлуке не донесе
акт којим одбија сагласност.
Орган управ љања установ е после протека рока из став а 7. ов ог члана доноси
решење о избору директора и достав ља га учесницима конкурса. Решењем се утв рђују и
в реме ступања на дужност, као и обав еза полагања испита за директора.
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Учесник конкурса незадов ољан решењем из став а 8. ов ог члана има прав о на судску
заштиту у управ ном спору.
Акт о одбијању сагласности министар доноси ако се у поступку утв рди да одлука није
донета у складу са законом или се њеним доношењем дов оди у питање несметано
обав љање делатности установ е.
Ако министар донесе акт којим се одбија дав ање сагласности на одлуку о избору
директора установ е, расписује се нов и конкурс.
Вршилац дужности директора
Члан 61.
Вршиоца дужности директора постав ља орган управ љања до избора директора ако
директору установ е престане дужност, а није расписан конкурс или орган управ љања није
донео одлуку о избору или је министар донео акт којим је одбијено дав ање сагласности на
одлуку органа управ љања.
Ако орган управ љања не постав и в ршиоца дужности директора у случајев има из
став а 1. ов ог члана или не донесе одлуку по понов љеном конкурсу, односно министар не да
сагласност на одлуку по понов љеном конкурсу, в ршиоца дужности директора постав ља
министар, у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постав љење.
За в ршиоца дужности директора установ е не може бити постав љено лице које у
поступку избора за директора није добило сагласност.
За в ршиоца дужности директора установ е може да буде постав љен настав ник,
в аспитач и стручни сарадник, најдуже шест месеци.
Вршиоцу дужности директора установ е мирује радни однос на послов има са којих је
постав љен, за в реме док обав ља ту дужност.
Прав а, обав езе и одгов орности директора установ е односе се и на в ршиоца дужности
директора.
Надлежност и одговорност директора установе
Члан 62.
Директор је одгов оран за законитост рада и за успешно обав љање делатности
установ е.
Директор за св ој рад одгов ара органу управ љања и министру.
Осим послов а утв рђених законом и статутом установ е, директор:
1)

планира и организује оств арив ање програма образов ања и в аспитања и св их
актив ности установ е;

2)

стара се о осигурању кв алитета, самов реднов ању, оств арив ању стандарда
постигнућа и унапређив ању образов но-в аспитног рада;

3)

стара се о оств арив ању разв ојног плана установ е;

4)

одлучује о коришћењу средстав а утв рђених финансијским планом и одгов ара за
одобрав ање и наменско коришћење тих средстав а, у складу са законом;

5)

сарађује са органима јединице
удружењима;

6)

организује и в рши педагошко-инструктив ни ув ид и прати кв алитет образов нов аспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређив ање и
усав ршав ање рада настав ника, в аспитача и стручног сарадника;

7)

планира и прати стручно усав ршав ање и спров оди поступак за стицање зв ања
настав ника, в аспитача и стручног сарадника;

локалне самоуправ е, организаци-јама и
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8)

предузима мере у случајев има пов реда забрана из чл. 44. до 46. ов ог закона и
недоличног понашања запосленог и његов ог негатив ног утицаја на децу и
ученике;

9)

предузима мере ради изв ршав ања налога просв етног инспектора и просв етног
сав етника, као и других инспекцијских органа;

10)

стара се о благов ременом и тачном уносу и одржав ању ажурности базе података
о установ и у окв иру јединств еног информационог система просв ете;

11)

стара се о благов ременом објав љив ању и обав ештав ању запослених, ученика и
родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управ љања о св им
питањима од интереса за рад установ е и ов их органа;

12)

сазив а и руков оди седницама в аспитно-образов ног, настав ничког, односно
педагошког в ећа, без прав а одлучив ања;

13)

образује стручна тела и тимов е, усмерав а и усклађује рад стручних органа у
установ и;

14)

сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика;

15)

подноси изв ештаје о св ом раду и раду установ е органу управ љања, најмање дв а
пута годишње;

16)

доноси општи акт о организацији и систематизацији послов а;

17)

одлучује о прав има, обав езама и одгов орностима ученика и запослених, у складу
са ов им и посебним законом.

У случају прив ремене одсутности или спречености директора да обав ља дужност,
замењује га настав ник, в аспитач и стручни сарадник у установ и на основу ов лашћења
директора, односно органа управ љања, у складу са законом.
Престанак дужности директора
Члан 63.
Дужност директора установ е престаје: истеком мандата, на лични захтев , стицањем
услов а за миров ање радног односа, престанком радног односа и разрешењем. Одлуку о
престанку дужности директора доноси орган управ љања.
Орган управ љања разрешав а директора установ е ако је утв рђено да:
1)

установ а није донела благов ремено програм образов ања, односно не оств арује
програм образов ања и в аспитања или не предузима мере за оств арив ање
принципа, циљев а и стандарда постигнућа;

2)

установ а не спров оди мере за безбедност и заштиту деце и ученика;

3)

директор не предузима или неблагов ремено предузима одгов арајуће мере у
случајев има пов реда забрана из чл. 44. до 46. ов ог закона и тежих пов реда
радних обав еза запослених;

4)

у установ и није обезбеђено чув ање прописане ев иденције и документације;

5)

се у установ и в оди ев иденција и издају јав не исправ е супротно ов ом и посебном
закону;

6)

директор не испуњав а услов е из члана 59. ов ог закона;

7)

директор не поступа по налогу, односно мери надлежног органа за отклањање
утврђених недостатака и неправ илности;

8)

директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, неблагов ременим и
нетачним обав ештав ањем или сазив ањем седница супротно послов нику омета
рад органа управ љања и запослених;
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9)

директор није обезбедио да се у окв иру јединств еног информационог система
просв ете в рши благов ремен и тачан унос и одржав ање ажурне базе података
установ е;

10)

је у радни однос примио или ангажује лице в ан радног односа супротно закону и
општем акту и у другим случајев има, у складу са законом.

Орган управ љања разрешав а директора установ е дужности ако му се у
дисциплинском поступку изрекне мера престанка радног односа због утв рђене одгов орности
за тежу пов реду радне обав езе прописане за запослене из члана 141. ов ог закона или се
стекне услов за отказ угов ора о раду у складу са општим прописима о раду.
Орган управ љања разрешав а директора дужности пре истека мандата када је
коначним актом надлежног органа утв рђено да је установ а, односно директор одгов аран за
прекршај из ов ог или посебног закона, прив редни преступ или крив ично дело у в ршењу
дужности.
Орган управ љања разрешав а директора установ е по наложеној мери просв етног
инспектора, у року од осам дана од дана пријема налога.
Сматра се да је одлука органа управ љања о разрешењу директора донета, односно
да је министар дао на њу сагласност, ако у року од 15 дана од дана њеног достав љања не
донесе акт којим одбија сагласност.
Акт о одбијању сагласности министар доноси ако се у поступку утв рди да одлука није
донета у складу са ов им законом или се њеним доношењем дов оди у питање несметано
обав љање делатности установ е.
Ако орган управљања не донесе одлуку о разрешењу директора у року из став а 5.
ов ог члана, може да га разреши министар, у року од 15 дана од дана пријема записника о
неизв ршеном налогу.
Права директора установе по престанку дужности
Члан 64.
Директор установ е коме престане дужност због истека другог и св аког наредног
мандата или на лични захтев , распоређује се на послов е који одгов арају степену и в рсти
његов ог образов ања.
Ако нема одгов арајућих послов а у истој или другој установ и, лице из став а 1. ов ог
члана оств арује прав а као запослени за чијим радом престане потреба, у складу са законом.
Директору установ е који је разрешен у складу са чланом 63. ст. 3. и 4. ов ог закона,
престаје радни однос без прав а на отпремнину.
Директору установ е коме у другом и св аком наредном мандату престане дужност
разрешењем, без престанка радног односа, а који не може да се распореди на послов е који
одгов арају степену и в рсти његов ог образов ања, престаје радни однос, уз исплату
отпремнине, у складу са законом.
Помоћник директора
Члан 65.
Установ а може да има помоћника директора, у складу са норматив ом којим се
утврђују критеријуми и стандарди за финансирање установ е.
Решењем директора на послов е помоћника директора распоређује се настав ник,
в аспитач и стручни сарадник, односно који има професионални углед и искуств о у установ и,
за св аку школску, односно радну годину.
Помоћник директора организује, руков оди и одгов оран је за педагошки рад установ е,
координира рад стручних актив а и других стручних органа установ е и обав ља друге послов е,
у складу са статутом установ е.
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Помоћник директора обав ља и послов е настав ника, в аспитача и стручног сарадника,
у складу са решењем директора.
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе
Члан 66.
Стручни органи предшколске установ е јесу в аспитно-образов но в еће и стручни
актив и в аспитача и медицинских сестара, актив за разв ојно планирање и други стручни
актив и и тимов и, у складу са статутом.
Стручни органи школе јесу: настав ничко в еће, одељењско в еће, стручно в еће за
разредну настав у, стручно в еће за области предмета, стручни актив и за разв ојно планирање
и за разв ој школског програма и други стручни актив и и тимов и, у складу са статутом. Школа
са домом има и педагошко в еће.
Васпитно-образов но в еће чине в аспитачи и стручни сарадници.
Настав ничко в еће чине настав ници, в аспитачи и стручни сардници.
Педагошко в еће чине в аспитачи и стручни сарадници који оств арују в аспитни рад у
школи са домом.
Одељењско в еће чине настав ници који изв оде настав у у одређеном одељењу.
Стручно в еће за разредну наставу чине настав ници који изв оде наставу у прв ом
циклусу образов ања.
Педагошки асистент учеств ује у раду в ећа из ст. 3. до 7. ов ог члана без прав а
одлучив ања.
Стручно в еће за области предмета чине настав ници који изв оде наставу из групе
сродних предмета.
Стручни актив за разв ојно планирање чине представ ници настав ника, в аспитача,
стручних сарадника, јединице локалне самоуправ е, ученичког парламента и сав ета
родитеља. Чланов е стручног актив а за разв ојно планирање именује орган управ љања.
Стручни актив за разв ој школског програма чине представ ници настав ника и стручних
сарадника. Чланов е стручног актив а за разв ој школског програма именује настав ничко в еће.
Директор образује тим за оств арив ање одређеног задатка, програма или пројекта.
Тим могу да чине представ ници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправ е,
односно стручњака за поједина питања.
У школи у којој стичу образов ање ученици са сметњама у разв оју, директор образује
стручни тим за инклузив но образов ање.
Педагошки колегијум чине председници стручних в ећа и стручних актив а и
представ ник стручних сарадника.
Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење у в ези са послов има
директора из члана 62. став 3. тач. 1) до 3) и тач. 5) до 7) ов ог закона.
Педагошким колегијумом председав а и руков оди директор, односно помоћник
директора, а одељењским в ећем одељењски старешина.
Седницама стручних органа школе могу да присуств ују представ ници ученичког
парламента, без прав а одлучив ања.
Надлежност стручних органа, тимова и педагошког колегијума
Члан 67.
Стручни органи, тимов и и педагошки колегијум: старају се о осигурању и
унапређив ању кв алитета образов но-в аспитног рада установ е; прате оств арив ање програма
образов ања и в аспитања; старају се о оств арив ању циљев а и стандарда постигнућа;
в реднују резултате рада настав ника, в аспитача и стручног сарадника; прате и утв рђују
резултате рада деце, ученика и одраслих; предузимају мере за јединств ен и усклађен рад са
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децом, ученицима и одраслима у процесу образов ања и в аспитања и решав ају друга
стручна питања образов но-в аспитног рада.
Надлежност, начин рада и одгов орност стручних органа, тимов а и педагошког
колегијума уређује се статутом установ е.
Секретар установе
Члан 68.
Управ не, норматив но-прав не и друге прав не послов е у установ и обав ља секретар, у
складу са норматив ом којим се утв рђују критеријуми и стандарди за финансирање установ е.
Послов е секретара може да обав ља дипломирани прав ник – мастер или
дипломирани прав ник који је стекао в исоко образов ање на основ ним студијама у трајању од
најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара.
Секретар из став а 2. ов ог члана ув оди се у посао и оспособљав а се за самосталан
рад сав ладав ањем програма за ув ођење у посао и полагањем испита за секретара.
Секретару – приправ нику директор одређује ментора са листе секретара установ а коју
утврди школска управ а.
Секретар је дужан да у року од дв е године од дана заснив ања радног односа положи
стручни испит за секретара.
Секретару који не положи стручни испит у року из став а 4. ов ог члана престаје радни
однос.
Секретар који има положен прав осудни или стручни испит за запослене у органима
држав не управ е или држав ни стручни испит не полаже стручни испит за секретара.
Изузетно од став а 2. ов ог члана, за секретара предшколске установ е и основ не
школе може да буде изабрано и друго лице, уколико се и на понов љени конкурс не пријав и
ниједан кандидат са одгов арајућим образов ањем, најдуже дв е године.
Начин и програм ув ођења у посао, програм, садржину, начин и роков е за полагање
стручног испита, састав и начин рада комисије Министарств а, односно надлежног органа
аутономне покрајине пред којом се полаже стручни испит и образац ув ерења који се издаје,
трошков е полагања испита, накнаде за рад чланов а комисије и остала питања у в ези са
полагањем стручног испита за секретара установ е, прописује министар.

V. ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ИСПИТИ
1. ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСП ИТАЊ А
Образовни програми установа
Члан 69.
Предшколска установ а разв ија и оств арује програме в аспитања и образов ања деце, у
складу са основ ама програма предшколског в аспитања и образов ања и посебним законом.
Основ на школа оств арује школски програм, а може да оств арује и: индив идуални
образов ни план за ученике и одрасле са сметњама у разв оју, индив идуалан програм српског
језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изв оди
настав а, школски програм за музичко и балетско образов ање, школски програм за
образов ање одраслих, в аспитни програм за ученике у школи са домом и друге програме, у
складу са посебним законом.
Средња школа оств арује школски програм општег, стручног и уметничког
образов ања, а може да оств арује и: индив идуални образов ни план за ученике и одрасле са
сметњама у разв оју, индив идуалан програм српског језика, односно језика националне
мањине за ученике који не познају језик на коме се изв оди настав а, школски програм за
музичко и балетско образов ање, школски програм за образов ање одраслих, в аспитни
програм за ученике у школи са домом, програм специјалистичког и мајсторског образов ања,
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програм образов ања за рад, програме стручног оспособљав ања, обуке и друге програме, у
складу са посебним законом.
Изузетно, основ на школа може да оств арује и предшколски програм, а средња школа
– предшколски програм, програм основ ног образов ања и в аспитања и в аспитни програм.
Осим програма из ст. 1. до 4. ов ог члана установ а може да оств арује и друге
програме и актив ности усмерене на унапређив ање образов но-в аспитног рада, пов ећања
кв алитета и доступности образов ања и в аспитања.
Установ а из став а 5. ов ог члана може стећи статус модел центра.
Основе програма предшколског васпитања и образовања
Члан 70.
Предшколско в аспитање и образов ање за децу узраста од шест месеци до поласка у
школу оств арује се у предшколској установ и у складу са основ ама програма предшколског
в аспитања и образов ања.
Основ е програма предшколског в аспитања и образов ања јесу основ а за:
1)

израду и разв ијање програма в аспитно-образов ног рада на нив оу предшколске
установ е – јасли, в ртића и припремних група у вртићу и при основ ној школи (у
даљем тексту: предшколски програм);

2)

израду и разв ијање посебних и специјализов аних програма, у складу са посебним
законом;

3)

израду критеријума за праћење и в реднов ање кв алитета в аспитања образов ања;

4)

унапређив ање и разв ој предшколске установ е.

Садржај основ а програма предшколског в аспитања и образов ања уређује се
посебним законом.
Предшколски програм
Члан 71.
Предшколско в аспитање и образов ање оств арује се на основ у предшколског
програма.
Предшколски програм доноси предшколска установ а, односно школа која оств арује
предшколски програм, у складу са основ ама програма предшколског в аспитања и
образов ања.
Предшколски програм садржи опште податке о установ и и њеном окружењу, в рсте и
трајање програма в аспитно-образов ног рада, других облика рада и услуга и друге податке, у
складу са посебним законом.
У окв иру предшколског програма могу да се оств арују посебни, специјализов ани и
други програми, у складу са посебним законом, према могућностима предшколске установ е,
у складу са потребама и интересима деце и родитеља и јединице локалне самоуправ е.
Наставни планови и програми основног и средњег образовања и васпитања
Члан 72.
Настав ни план и програм јесте основ а за доношење школског програма у основ ном и
средњем образов ању и в аспитању.
Настав ни план и програм доноси се у складу са утв рђеним принципима, циљев има и
стандардима постигнућа.
Настав ни план и програм трогодишњег средњег стручног образов ања садржи,
најмање 30 одсто општег и 65 одсто стручног образов ања, а настав ни план и програм
четв орогодишњег стручног и уметничког образов ања садржи најмање 40 одсто општег и 55
одсто стручног, односно уметничког образов ања.
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Настав ни план обухв ата изборне предмете по нив оима и в рстама образов ања од
којих ученик обав езно бира један или в ише предмета према св ојим склоностима. Један од
обав езних изборних предмета је в ерска настав а или грађанско в аспитање.
Ученик који се определио за један од дв а изборна предмета в ерску наставу или
грађанско в аспитање, изборни предмет може да мења у току циклуса основ ног, односно до
краја стицања средњег образов ања и в аспитања.
Наставни планови основног и средњег образовања и васпитања
Члан 73.
Настав ни планов и основ ног и средњег образов ања и в аспитања садрже:
1)

обав езне предмете по разредима у основ ном и средњем образов ању и
в аспитању;

2)

изборне предмете по разредима у основ ном и средњем образов ању и в аспитању;

3)

облике образов но-в аспитног рада (редов на, допунска и додатна настав а и остали
облици образов но-в аспитног рада);

4)

годишњи и недељни фонд часов а по предметима и облицима образов нов аспитног рада.

Настав ни план основ ног и средњег образов ања и в аспитања може да садржи и
модуле, самосталне или у окв иру предмета, са фондом часов а.
Модул, у смислу ов ог закона, јесте скуп теоријских и практичних програмских
садржаја и облика рада функционално и тематски пов езаних у окв иру предмета или в ише
предмета.
Наставни програми основног и средњег образовања и васпитања
Члан 74.
Настав ни програм основ ног и средњег образов ања и в аспитања доноси се у складу
са утв рђеним општим и посебним стандардима постигнућа и садржи:
1)

циљев е образов ања и в аспитања по нив оима, циклусима, в рстама образов ања,
односно образов ним профилима, циљев е образов ања и в аспитања по
предметима, модулима и разредима;

2)

обав езне и препоручене садржаје обав езних и изборних предмета и модула
којима се обезбеђује оств арив ање општих исхода и посебних стандарда
постигнућа;

3)

препоручене в рсте актив ности и начина оств арив ања програма;

4)

препоручени начин прилагођав ања програма образов ања одраслих, ученика са
изузетним способностима, програма предмета од значаја за националну мањину
и дв ојезичног образов ања;

5)

препоруке за припрему индив идуалног образов ног плана за ученике којима је
потребна додатна образов на подршка, који се са закашњењем укључују у
образов ни процес, који не познају језик на коме се остварује образов но-в аспитни
рад;

6)

друга питања од значаја за оств арив ање настав них програма.
Други облици стручног образовања и њихови програми
Члан 75.

Други облици стручног образов ања, у смислу ов ог закона јесу: образов ање за рад,
стручно оспособљав ање и обука.
Образов ањем за рад стичу се знања, в ештине и позитив ан однос према занимању.
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Стручним оспособљав ањем стичу се знања, в ештине и позитив ан однос према
обав љању одређених послов а за занимање.
Обуком се стичу основ на знања, в ештине и позитив ан став за обав љање одређених
послов а или операција у процесу рада.
Програми других облика стручног образов ања из став а 1. ов ог члана јесу основ а за
доношење школског програма у средњем образов ању и в аспитању.
Посебни програми стручног оспособљав ања и обуке донети према другим прописима
– оств арују се на основу утв рђених стандарда.
Школски програм
Члан 76.
Основ но и средње образов ање и в аспитање, специјалистичко и мајсторско
образов ање и други облици стручног образов ања остварују се на основу школског програма.
Школски програм доноси се на основ у настав ног плана и програма, односно програма
одређених облика стручног образов ања.
Школским програмом обезбеђује се оств арив ање принципа, циљев а и стандарда
постигнућа, према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.
Школски програм садржи:
1)

циљев е школског програма;

2)

назив , в рсту и трајање св их програма образов ања и в аспитања које школа
оств арује и језик на коме се оств арује програм;

3)

обав езне и изборне предмете и модуле, по циклусима, односно образов ним
профилима и разредима;

4)

начин оств арив ања принципа и циљев а образов ања и стандарда постигнућа,
начин и поступак оств арив ања прописаних настав них планов а и програма,
програма других облика стручног образов ања и в рсте актив ности у образов нов аспитном раду;

5)

факултатив не настав не предмете, њихов е програмске садржаје и актив ности
којима се оств арују;

6)

начине оств арив ања и прилагођав ања програма музичког и балетског
образов ања и в аспитања, образов ања одраслих, ученика са посебним
способностима и дв ојезичног образов ања;

7)

друга питања од значаја за школски програм.

Школски програм доноси школски одбор, по прав илу, св аке четв рте године, у складу
са настав ним планом и програмом.
Индивидуални образовни план, индивидуални програм и индивидуализовани начин
рада
Члан 77.
За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у разв оју,
инв алидитета и других разлога потребна додатна подршка у образов ању и в аспитању,
установ а обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси
индив идуални образов ни план.
Циљ индив идуалног образов ног плана јесте постизање оптималног укључив ања
детета и ученика у редов ан образов но-в аспитни рад и његов о осамостаљив ање у
в ршњачком колектив у.
Индив идуалним образов ним планом утв рђује се прилагођен и обогаћен начин
образов ања и в аспитања детета и ученика, а посебно:
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1)

днев ни распоред актив ности у в аспитној групи и часов а настав е у одељењу,
днев ни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада
у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;

2)

циљев и образов но-в аспитног рада;

3)

посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за св е
предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;

4)

индив идуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се
обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;

5)

индив идуализов ан
начин
рада
в аспитача
и
индив идуализов ан приступ прилагођен в рсти сметње.

настав ника,

односно

За ученика са изузетним способностима установ а доноси индив идуални образов ни
план, сходно ставу 3. ов ог члана, осим тачке 3).
Индив идуални образов ни план у установ и доноси педагошки колегијум на предлог
стручног тима за инклузив но образов ање, односно тима за пружање додатне подршке
ученицима из став а 3. ов ог члана.
Тим из став а 5. ов ог члана у предшколској установ и чине в аспитач, стручни
сарадници, сарадници, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и
стручњак в ан установ е, на предлог родитеља.
Тим из став а 5. ов ог члана у школи чини настав ник разредне настав е, односно
одељењски старешина и предметни настав ници, стручни сараданик школе, родитељ,
односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак в ан установ е, на предлог
родитеља.
Родитељ, односно старатељ
образов ног плана.

даје сагласност за спров ођење индив идуалног

У прв ој години уписа у установ у, индив идуални образов ни план доноси се и в реднује
тромесечно, а у св им наредним годинама на почетку св аког полугодишта.
Настав ник и в аспитач при планирању св ог рада у одељењу, односно групи усклађује
св ој план са индив идуалним образов ним планом детета.
Спров ођење индив идуалних образов них планов а прати просв етни сав етник.
Ближа упутств а за утв рђив ање прав а на индив идуални образов ни план, његову
примену и в реднов ање, доноси министар.
Основе васпитног програма и програм васпитног рада
Члан 78.
Основ е в аспитног програма јесу основ а за:
1)

доношење в аспитног програма у школи са домом и у дому ученика;

2)

в реднов ање кв алитета в аспитног рада у школи са домом и у дому ученика.

Основ е в аспитног програма морају да буду у складу са општим принципима и да
доприносе оств арив ању општих стандарда постигнућа.
Васпитни рад у школи са домом и у дому ученика оств арује се на основу програма
в аспитног рада, у складу са ов им и посебним законом.
Програмом в аспитног рада утв рђују се: циљев и, в рсте актив ности, облици рада и
друга питања од значаја за в аспитни рад.
Програм в аспитног рада доноси школа са домом и дом ученика, по прав илу, на в реме
од четири године, на начин и по поступку утв рђеним ов им и посебним законом.
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Надлежност и поступак за доношење програма образовања и васпитања
Члан 79.
Основ е програма предшколског в аспитања и образов ања, настав не планов е и
програме основ ног и средњег општег и уметничког образов ања и в аспитања, део настав ног
плана и програма општеобразов них предмета средњег стручног образов ања и образов ања
одраслих и основ е в аспитног програма, на предлог министра, доноси Национални просв етни
сав ет.
Настав ни план и програм основ ног образов ања одраслих по прибав љеном мишљењу
Националног просв етног сав ета, на предлог Сав ета за стручно образов ање и образов ање
одраслих, доноси министар.
Део настав ног плана и програма средњег стручног образов ања и образов ања
одраслих, на предлог Сав ета за стручно образов ање и образов ање одраслих, доноси
министар.
Програм основ ног и средњег образов ања и в аспитања за припаднике националних
мањина на предлог националног сав ета националне мањине и мишљења Националног
просв етног сав ета, доноси министар.
Програме специјалистичког и мајсторског образов ања, по прибав љеним мишљењима
надлежних министарстав а, на предлог Сав ета за стручно образов ање и образов ање
одраслих, доноси министар.
Програме других облика стручног образов ања на предлог Сав ета за стручно
образов ање и образов ање одраслих, доноси министар.
Доношење програма образовања и васпитања установа
Члан 80.
Предшколски, школски и програм в аспитног рада припремају одгов арајући стручни
органи установ е.
О предлогу програма из став а 1. ов ог члана установ а прибав ља мишљења сав ета
родитеља, а школа и од ученичког парламента и сагласност надлежног органа оснив ача на
планирана материјална средств а за њихов о оств арив ање.
Ако се програм образов ања и в аспитања или његов део оств арује на страном језику,
пре његов ог доношења школа прибав ља сагласност министра.
Када је оснив ач установ е Република Србија, сагласност из став а 1. ов ог члана даје
Министарств о.
Програм из став а 1. ов ог члана доноси орган управ љања установ е.
Објављивање програма образовања и васпитања установа
Члан 81.
Школски програм доноси се најкасније дв а месеца пре почетка школске године у којој
ће почети његов а примена.
Предшколски, школски и програм в аспитног рада објав љује се, у складу са општим
актом установ е.
Установ а обезбеђује најбољи начин да програм из став а 2. ов ог члана буде доступан
св им заинтересов аним корисницима.

2. ИСПИТИ
Завршни испит у основном образовању и васпитању
Члан 82.
Након зав ршеног осмог разреда ученик полаже зав ршни испит.
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Зав ршним испитом процењује се степен оств арености општих и посебних стандарда
постигнућа у основ ном образов ању и в аспитању.
Ученик са сметњама у разв оју и инв алидитетом полаже зав ршни испит, у складу са
његов им моторичким и чулним могућностима, односно услов има које захтев а одређена
в рста инв алидитета.
Након обав љеног зав ршног испита ученику се издаје јав на исправ а.
Након обав љеног зав ршног испита ученик стиче прав о на упис у средњу школу без
полагања кв алификационог испита, осим пријемног испита за пров еру изузетних
способности, на начин и по поступку прописаним посебним законом.
Програм зав ршног испита у основ ном образов ању и в аспитању, на предлог
Националног просв етног сав ета и образац јав не исправ е из став а 4. ов ог члана, доноси
министар.
Општа матура
Члан 83.
Након зав ршеног четв ртог разреда средњег општег образов ања и в аспитања у
гимназији ученик полаже општу матуру, у складу са посебним законом.
Општу матуру може да полаже и ученик након зав ршеног четв ртог разреда средњег
стручног, односно уметничког образов ања и в аспитања у стручној, односно уметничкој
школи, под услов има прописаним посебним законом.
Ученик са сметњама у разв оју и инв алидитетом полаже општу матуру у складу са
његов им моторичким и чулним могућностима, односно услов има које захтев а одређена
в рста инв алидитета, а може да буде ослобођен полагања дела матурског испита из
предмета за које су му током образов ања прилагођав ани стандарди постигнућа.
Након положене опште матуре ученику се издаје јав на исправ а, у складу са посебним
законом.
На основ у положене опште матуре, ученик може да се упише у одгов арајућу
в исокошколску установу, без полагања пријемног испита, осим испита за пров еру посебних
склоности и способности, на начин и по поступку прописаним посебним законом.
Програм опште матуре, на предлог Националног просв етног сав ета, доноси
министар.
Стручна и уметничка матура
Члан 84.
Након зав ршеног четв ртог разреда средњег стручног, односно уметничког
образов ања и в аспитања у стручној, односно уметничкој школи, ученик полаже стручну,
односно уметничку матуру, у складу са посебним законом.
Стручну, односно уметничку матуру може да полаже одрасли након зав ршеног
трогодишњег средњег стручног, односно уметничког образов ања и в аспитања у стручној,
односно уметничкој школи, у складу са посебним законом.
Ученик са сметњама у разв оју и инв алидитетом полаже стручну, односно уметничку
матуру у складу са његов им моторичким и чулним могућностима, односно услов има које
захтев а одређена в рста инв алидитета, а може да буде ослобођен полагања дела матурског
испита из предмета за које су му током образов ања прилагођав ани стандарди постигнућа.
Након положене стручне, односно уметничке матуре ученик стиче средње стручно,
односно уметничко образов ање и в аспитање, о чему се издаје јав на исправ а, у складу са
посебним законом.
На основ у положене стручне, односно уметничке матуре, ученик може да се упише у
одгов арајућу в исокошколску установу, на начин и по поступку прописаним посебним
законом.
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Програм стручне матуре на предлог Сав ета за стручно образов ање и образов ање
одраслих, а уметничке матуре – на предлог Националног просв етног сав ета, доноси
министар.
Завршни испит средњег стручног образовања,
специјалистички и мајсторски испит
Члан 85.
Ученик полаже зав ршни испит након зав ршеног средњег стручног образов ања у
трогодишњем трајању, а одрасли – након зав ршеног средњег стручног образов ања по
програму за одрасле, у складу са посебним законом.
Након сав ладаног програма специјалистичког, односно мајсторског образов ања
одрасли полаже специјалистички, односно мајсторски испит, о чему се издаје јав на исправ а,
у складу са посебним законом.
Ученик и одрасли са сметњама у разв оју и инв алидитетом полаже испите из ст. 1. и 2.
ов ог члана у складу са његов им моторичким и чулним могућностима, односно услов има које
захтев а одређена в рста инв алидитета, а може да буде ослобођен полагања дела испита из
предмета за које су му током образов ања прилагођав ани стандарди постигнућа.
Програм зав ршног испита и програме специјалистичког и мајсторског испита на
предлог Сав ета за стручно образов ање и образов ање одраслих, доноси министар.
Испити других облика стручног образовања
Члан 86.
Ученик и одрасли полаже зав ршни испит након зав ршеног дв огодишњег образов ања
за рад или другог разреда средњег стручног образов ања и в аспитања у средњој стручној
школи, у складу са посебним законом.
Ученик и одрасли након зав ршеног стручног оспособљав ања, зав ршеног прв ог
разреда средњег стручног образов ања и в аспитања полаже испит стручне оспособљености
у средњој стручној школи или другој организацији која има одобрење за рад, о чему се
издаје исправ а, у складу са посебним законом.
Ученик и одрасли након сав ладаног програма обуке полаже испит за обуку у школи
или другој организацији која има одобрење за рад, пред посебном комисијом, о чему се
издаје исправ а, у складу са посебним законом.
Ученик и одрасли са сметњама у разв оју и инв алидитетом полаже испите из ст. 1. до
3. ов ог члана у складу са његов им моторичким и чулним могућностима, односно услов има
које захтев а одређена в рста инв алидитета, а може да буде ослобођен полагања дела
испита из предмета или садржаја за које су му током образов ања прилагођав ани стандарди
постигнућа.
Програме из ст. 1. до 3. ов ог члана, на предлог Сав ета за стручно образов ање и
образов ање одраслих, доноси министар.

VI. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊ А
Образовно-васпитни рад
Члан 87.
Образов но-в аспитни рад обухв ата настав не и в аннастав не актив ности установ е
којима се оств арује програм образов ања и в аспитања и постижу прописани циљев и и
стандарди постигнућа, у складу са ов им законом.
Школска и радна година
Члан 88.
Образов но-в аспитни рад школе оств арује се у току школске године, која почиње 1.
септембра, а зав ршав а се 31. ав густа наредне године.
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Образов но-в аспитни рад организује се у дв а полугодишта.
Ученици имају школски распуст.
Време, трајање и организација образов но-в аспитног рада и школског распуста
утврђује се школским календаром.
Школски календар прописује министар до 1. јуна.
Школски календар може да се мења у изузетним случајев има, на захтев школе, уз
сагласност министра.
Васпитно-образов ни рад предшколске установ е оств арује се у току радне године, која
се прилагођав а школској години.
Годишњи план рада
Члан 89.
Годишњим планом рада утв рђују се в реме, место, начин и носиоци оств арив ања
програма образов ања и в аспитања.
Годишњи план рада установ а доноси у складу са школским календаром, разв ојним
планом и предшколским, школским и в аспитним програмом, до 15. септембра.
Прекид образовно-васпитног рада
Члан 90.
Образов но-в аспитни рад може да се прекине у случају в ише силе, епидемије и
другим случајев има којима су угрожени безбедност и здрав ље деце, ученика и запослених.
Одлуку о прекиду образов но-в аспитног рада доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправ е. Ако надлежни орган јединице локалне самоуправ е не донесе одлуку о
прекиду образов но-в аспитног рада, одлуку одмах доноси министар.
Након престанка разлога за прекид образов но-в аспитног рада, школа надокнађује
пропуштени рад, на начин који одреди школа, по одобрењу министра.
У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, в анредног стања или других
в анредних околности, министар прописује посебан програм образов ања, упутств о о
организацији и раду школе и одређује школе које настав љају са радом.
Право на бесплатно образовање
Члан 91.
У установ и чији је оснив ач Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправ е обезбеђује се бесплатно:
1)

основ но образов ање и в аспитање ученика и одраслих, у складу са ов им законом;

2)

в аспитање и образов ање деце у години пред полазак у школу, у складу са ов им и
посебним законом;

3)

средње образов ање редов них и в анредних ученика, под једнаким услов има, у
складу са ов им и посебним законом.

Редов ан ученик јесте лице које је у прв ом разреду средњег образов ања и
образов ања за рад млађе од 17 година, а в анредан ученик – лице старије од 17 година (у
даљем тексту: полазник).
Изузетно од став а 2. ов ог члана, лице из осетљив их друштв ених група и са изузетним
способностима млађе од 17 година може да стиче средње образов ање или образов ање за
рад у св ојству в анредног ученика, ако оправ да немогућност редов ног похађања настав е, уз
сагласност министра.
Лице које је стекло средње образов ање, а жели да се прекв алификује или
докв алификује, стекне специјалистичко или мајсторско образов ање, плаћа школарину.
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Висину школарине утв рђује Министарств о, према в рстама образов ања, с тим да се
поједини полазници или групе полазника могу да ослободе плаћања школарине, ради
постизања пуне рав ноправ ности у стицању образов ања.
Родитељ, односно старатељ детета и ученика може да се определи и за упис у
установ у чији је оснив ач друго прав но или физичко лице, уз обезбеђив ање трошков а
образов ања и в аспитања.
Образовање и васпитање у иностранству
Члан 92.
За децу и ученике који борав е у иностранству може да се организује образов ање и
в аспитање на српском језику, по посебном програму.
Посебан програм образов ања и в аспитања у иностранств у, начин в ођења ев иденције
и издав ања јав них исправ а, посебне услов е за настав ника, обезбеђив ање и начин исплате
средстав а за плате и друга питања од значаја за оств арив ање образов но-в аспитног рада у
иностранству, прописује министар.
Трајање предшколског васпитања и образовања
Члан 93.
Предшколско в аспитање и образов ање оств арује се у трајању утв рђеном програмом
предшколског в аспитања и образов ања.
Програм припреме детета пред полазак у основ ну школу у окв иру предшколског
в аспитања и образов ања (у даљем тексту: припремни предшколски програм) траје четири
сата днев но, најмање дев ет месеци.
Припремни предшколски програм оств арује в аспитач.
Трајање основног образовања и васпитања
Члан 94.
Основ но образов ање и в аспитање траје осам година и оств арује се у дв а образов на
циклуса.
Прв и циклус обухв ата прв и до четв ртог разреда, за које се организује разредна
настав а, у складу са посебним законом. Изузетно, настав а страног језика, изборних и
факултатив них предмета може да се организује и као предметна, у складу са посебним
законом и школским програмом.
Други циклус обухв ата пети до осмог разреда, за које се организује предметна
настав а, у складу са школским програмом.
Основ но музичко образов ање и в аспитање траје од дв е до шест, а балетско четири
године и оств арују се у дв а образов на циклуса, у складу са посебним законом и школским
програмом.
Основ но образов ање одраслих организује се по разредима од прв ог до осмог
разреда и траје од три до пет година, у складу са школским програмом.
Трајање средњег образовања и васпитања и стручног усавршавања
Члан 95.
Средње образов ање и в аспитање траје три или четири године, у складу са посебним
законом и школским програмом.
Средње образов ање одраслих траје дв е или три године, у складу са посебним
законом и школским програмом.
Специјалистичко и мајсторско образов ање траје од годину до дв е године, у складу са
посебним законом и прописаним програмом.
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Трајање других облика стручног образовања
Члан 96.
Образов ање за рад траје дв е године.
Стручно оспособљав ање и обука трају до годину дана, у складу са прописаним,
односно одобреним програмом.
Упис деце у предшколску установу
Члан 97.
У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно
старатеља.
У предшколску установу уписују се св а деца у години пред полазак у школу.
Уз документацију потребну за упис, родитељ достав ља и доказ о здравств еном
прегледу детета.
Родитељ, односно старатељ чије дете није обухв аћено в аспитно-образов ним радом у
предшколској установ и, дужан је да упише дете старости од пет и по до шест и по година у
предшколску установ у, односно основ ну школу која оств арује припремни предшколски
програм, с тим да има прав о да изабере предшколску установу, односно основ ну школу.
Предшколска установ а чији је оснив ач јединица локалне самоуправ е, односно
основ на школа која оств арује предшколски програм, а чији је оснив ач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправ е, дужни су да упишу св ако дете ради
похађања припремног предшколског програма, без обзира на пребив алиште родитеља.
Похађање програма из став а 4. ов ог члана у установ и чији је оснив ач Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправ е – бесплатно је.
Јединица локалне самоуправ е в оди ев иденцију и обав ештав а предшколску установ у,
односно основ ну школу која оств арује припремни прешколски програм о деци која су стасала
за похађање припремног предшколског програма, у складу са посебним законом.
Ближе услов е за утв рђив ање приоритета за упис деце у предшколску установ у,
прописује министар.
Упис ученика у основну школу
Члан 98.
У прв и разред основ не школе уписује се св ако дете које до почетка школске године
има најмање шест и по, а најв ише седам и по година.
Уз документацију потребну за упис, родитељ достав ља и доказ о здравств еном
прегледу детета.
Изузетно, деца из осетљив их друштв ених група могу да се упишу у школу, без доказа
о пребив алишту родитеља и потребне документације.
Испитив ање детета уписаног у школу в рше психолог и педагог школе на матерњем
језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од
надлежног зав ода, односно ов лашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се
испитив ање детета в рши на матерњем језику, школа ангажује прев одиоца на предлог
националног сав ета националне мањине.
Испитив ање деце са моторичким и чулним сметњама в рши се уз примену облика
испитив ања на који дете може оптимално да одгов ори.
У поступку испитив ања детета уписаног у школу, школа може да утв рди потребу за
доношењем индив идуалног образов ног плана или додатном подршком за образов ање. Ако
додатна подршка захтев а финансијска средства, упућује писмени захтев изабраном лекару
надлежног дома здрав ља за процену потреба за пружањем додатне образов не, здрав ств ене
или социјалне подршке које утв рђује интерресорна комисија.
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У школу за образов ање ученика са сметњама у разв оју могу да се упишу деца на
основу препоруке изабраног лекара надлежног дома здрав ља, а на основу процене потреба
за пружањем додатне образов не, здравств ене или социјалне подршке ученику, уз
сагласност родитеља.
Дете старости од шест до шест и по година уписује се у прв и разред након пров ере
спремности за полазак у школу.
Пров еру спремности детета в рши психолог школе применом стандардних поступака и
инструмената, препоручених од надлежног зав ода, односно ов лашћене стручне
организације.
У поступку пров ере спремности на основ у мишљења психолога школа може да
препоручи:
1)

упис детета у прв и разред;

2) одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз настав ак похађања
припремног предшколског програма.
Родитељ, односно старетељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у
школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за понов но утв рђив ање
спремности за упис у школу. Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета.
Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри
упис детета или да потв рди одлагање уписа детета за годину дана.
Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у
прв и разред, може да се упише у прв и или одгов арајући разред на основ у претходне
пров ере знања.
Школа је дужна да упише св ако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу
са могућностима школе.
Родитељ, односно старатељ може да изабере основ ну школу у коју ће да упише дете
подношењем захтев а изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године
у којој се в рши упис.
У прв и разред основ не музичке, односно балетске школе, уписује се ученик основ не
школе који положи пријемни испит, у складу са посебним законом.
Јединица локалне самоуправ е в оди ев иденцију и обав ештав а школу и родитеље,
односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.
Ближе услов е за процену потреба за пружањем додатне образов не, здрав ств ене или
социјалне подршке ученику, састав и начин рада интерресорне комисије, прописују
споразумно министар надлежан за послов е здрав ља, министар надлежан за послов е
социјалне политике и министар.
Упис ученика у средњу школу
Члан 99.
У прв и разред средње школе уписују се лица са стеченим основ ним образов ањем, у
складу са посебним законом.
У прв и разред средње школе која оств арује програме музичког и балетског
образов ања, прилагођен или индив идуализов ани школски програм за ученике са изузетним
способностима, као и индив идуални образов ни план за ученике и одрасле са сметњама у
разв оју, уписују се лица у складу са посебним законом.
Изузетно, поједина лица или групе лица могу да се упишу у средњу школу под
пов ољнијим услов има ради постизања пуне рав ноправ ности у стицању образов ања, у
складу са мерилима и по поступку који пропише министар.
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Након зав ршеног средњег образов ања у средњу школу може да се упише лице ради
прекв алификације, докв алификације, специјалистичког или мајсторског образов ања, у
складу са посебним законом.
У средњу школу може да се упише и лице са стеченим или зав ршеним основ ним
образов ањем ради стручног оспособљав ања, односно обучав ања.
Изузетно, одрасли који стиче основ но образов ање може упоредо да похађа
прописани или одобрени програм обуке у средњој школи.
Упис страних држављана и лица без држављанства
Члан 100.
Страни држав љанин и лице без држав љанств а уписују се у школу из члана 27. ов ог
закона и оств арују прав о на образов ање под истим услов има и на начин прописан законом
за држав љане Републике Србије.
За децу и ученике из став а 1. ов ог члана и за прогнана и расељена лица која не
познају језик на коме се изв оди образов но-в аспитни рад или поједине програмске садржаје
од значаја за настав ак образов ања, школа организује учење језика, односно припрему за
наставу и допунску настав у, по посебном упутству, у складу са прописом који доноси
министар.
Дете и ученик држав љанин неке од ев ропских земаља, док борав и у Републици
Србији, има прав о да похађа наставу матерњег језика и културе, бесплатно под услов ом
реципроцитета или на терет родитеља, у просторијама установ е коју одреди орган јединице
локалне самоуправ е.
Оглед
Члан 101.
Унапређив ање кв алитета и осав ремењав ање образов но-в аспитног рада, ув ођење
нов их садржаја програма образов ања и в аспитања, организационих нов ина или начина
финансирања могу да се пре њихов ог ув ођења пров ерав ају огледом.
Иницијатив у за ув ођење огледа са предлогом програма може да поднесе установ а,
надлежни сав ет, зав оди или друго прав но лице.
Програм огледа садржи циљ, очекив ане исходе, трајање, начин и услов е његов ог
оств арив ања и начин в реднов ања.
Иницијатив у са предлогом огледа разматра министар и по прихв атању иницијатив е
одлучује о одобрав ању огледа и прописује програм огледа. За иницијатив у која укључује
значајне нов ине министар може да прибав и и мишљење надлежног сав ета.
Министар расписује конкурс за спров ођење огледа и по окончању конкурса одређује
установ у за његов о спров ођење. Предност за спров ођење огледа има установ а која је
поднела иницијативу.
Оглед може да траје најдуже пет година, од којих се у последњој години спров оди
в реднов ање огледа.
У поступку в реднов ања огледа спров ођење програма прати просв етни сав етник, а
оцену оств ареног циља и очекив аних исхода на крају огледа – Зав од за в реднов ање
кв алитета образов ања и в аспитања, који даје одгов арајући предлог министру и иницијатору
огледа.
Изв ештај о спров еденом огледу и оцена огледа објав љује се на начин који је
доступан широј стручној јав ности.
На основ у изв ештаја о спров еденом огледу и оцене огледа министар одлучује о
његов ој даљој примени.
За в реме изв ођења огледа у установ и се не могу в ршити статусне промене.
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Исправ а издата на основ у школског програма огледа има карактер јав не исправ е, у
складу са ов им и посебним законом.
Уџбеници
Члан 102.
У оств арив ању образов но-в аспитног рада користе се уџбеници и настав на средств а
које, на предлог надлежног сав ета одобри министар, у складу са посебним законом.
Министар може да одобри в ише уџбеника за исти предмет у истом разреду, као и
страни уџбеник.
Када се образов но-в аспитни рад оств арује на језику националне мањине, користе се
уџбеници и настав на средств а одобрени, у складу са посебним законом.
Страни уџбеник може да се одобри за употребу, у складу са посебним законом.
У поступку одобрав ања утв рђује се да ли уџбеник одгов ара стандардима кв алитета,
који се односе на садржину, педагошко-психолошке захтев е, дидактичку и методичку обраду,
језичке захтев е, израду, графичку, ликов ну и техничку опремљеност уџбеника, односно да
ли обезбеђује оств арив ање принципа и циљев а образов ања и стандарда постигнућа.
У оств арив ању образов но-в аспитног рада могу да се користе и друга настав на
средств а и помагала, у складу са посебним законом.
За ученике са сметњама у разв оју и инв алидитетом, издају се уџбеници, у складу са
њихов им потребама.

VII. ПРАВА Д ЕТЕТА И УЧЕНИКА,
ОБАВЕЗ Е И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
Права детета и ученика
Члан 103.
Прав а детета и ученика оств арују се у складу са потв рђеним међународним
угов орима, ов им и посебним законима, а установ а, односно св и запослени дужни су да
обезбеде њихов о оств арив ање, а нарочито прав о на:
1)

кв алитетан образов но-в аспитни рад који обезбеђује оств арив ање принципа и
циљев а из чл. 3. и 4. ов ог закона;

2)

ув ажав ање личности;

3)

подршку за св естрани разв ој личности, подршку за посебно исказане таленте и
њихову афирмацију;

4)

заштиту од дискриминације, насиља, злостав љања и занемари-в ања;

5)

благов ремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његов о
школов ање;

6)

информације о његов им прав има и обав езама;

7)

учеств ов ање у раду органа школе, у складу са ов им и посебним законом;

8)

слободу удружив ања у различите групе, клубов е и организов ање ученичког
парламента;

9)

подношење пригов ора и жалбе на оцену и на оств арив ање других прав а по
основу образов ања;

10) покретање иницијатив е за преиспитив ање одгов орности учесника у образов нов аспитном процесу уколико прав а из тач. 1) до 9) ов ог члана нису оств арена;
11) оств арив ање св их прав а детета и ученика, прав а на заштиту и на прав ично
поступање школе према ученику и када пов реди обав езу утв рђену ов им законом;
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12) прав о на стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са
посебним законом.
Установ а је дужна да обезбеди св е услов е за оств арив ање прав а детета и ученика из
став а 1. ов ог члана.
Ученик, родитељ, односно старатељ детета и ученика може да поднесе пријав у
директору установ е у случају пов реде прав а из став а 1. ов ог члана или непримереног
понашања запослених према детету и ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником,
родитељем, односно старатељем детета и ученика и запосленим одлучи о њој и предузме
одгов арајуће мере, у року од 15 дана од дана пријема пријав е.
Запослени у установ и дужан је да пријав и директору, односно органу управ љања
кршење прав а детета и ученика.
Одељењска заједница
Члан 104.
Ученици једног одељења школе образују одељењску заједницу.
Начин рада одељењске заједнице ученика ближе се уређује статутом школе.
Ученички парламент
Члан 105.
У последња дв а разреда основ не школе и у средњој школи организује се ученички
парламент (у даљем тексту: парламент) ради:
1)

дав ања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, сав ету
родитеља и директору о: прав илима понашања у школи, мерама безбедности
ученика, годишњем плану рада, школском разв ојном плану, школском програму,
начину уређив ања школског простора, избору уџбеника, слободним и
в аннастав ним актив ностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији св их манифестација ученика у школи и в ан ње и другим питањима
од значаја за њихов о образов ање;

2)

разматрања односа и сарадње ученика и настав ника, в аспитача или стручног
сарадника и атмосфере у школи;

3)

обав ештав ања ученика о питањима од посебног значаја за њихов о школов ање и
о актив ностима ученичког парламента;

4)

актив ног учешћа у процесу планирања разв оја школе и у самов реднов ању школе;

5)

предлагања ч ланов а стручног актив а за разв ојно планирање из реда ученика.

Парламент чине по дв а представ ника св аког одељења у школи, а у уметничкој школи
– по три из св аког разреда, односно године.
Чланов е парламента бирају ученици одељењске заједнице св аке школске године.
Чланов и парламента бирају председника.
Парламент бира дв а представ ника ученика који учествују у раду школског одбора,
односно проширеног сазив а школског одбора у складу са чланом 57. ов ог закона.
Програм рада парламента састав ни је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.
Оптерећење ученика
Члан 106.
Оптерећење ученика основ не и средње школе и трајање школског часа уређује се
посебним законом.
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Оцењивање
Члан 107.
Оцењив ањем у основ ној и средњој школи процењује се оств ареност прописаних
циљев а и стандарда постигнућа у току сав ладав ања школског програма, а за ученике са
сметњама у разв оју – прилагођених стандарда постигнућа у сав ладав ању индив идуалног
образов ног плана.
Оцењив ање је јав но и св ака оцена ученику мора одмах да буде образложена.
Уколико настав ник не образложи оцену, а ученик то од њега захтев а, ученик има прав о да
поднесе пригов ор на оцену.
Ученик се оцењује из св их настав них предмета и в ладања.
У току школске године оцењив ање је описно и бројчано и в рши се на основ у праћења
напредов ања ученика у сав лађив ању школског програма, а на основ у посебних стандарда
постигнућа.
Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту у основ ном и три пута у
средњем образов ању и в аспитању.
Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изв оди се на крају прв ог и другог
полугодишта, према утв рђеним стандардима постигнућа и прописаним критеријумима за
оцењив ање.
Ученик са сметњама у разв оју коме су током образов ања прилагођав ани посебни
стандарди постигнућа оцењује се у складу са прилагођеним стандардима.
Оцењивање и напредовање ученика
Члан 108.
У прв ом разреду основ ног образов ања и в аспитања оцењив ање и закључна оцена су
описни и ученик прелази у наредни разред.
У осталим разредима основ ног и у средњем образов ању и в аспитању оцењив ање је
описно и бројчано у току школске године, осим из предмета које одреди министар. Описна
оцена садржи пов ратну информацију за ученика и родитеља и пружа му јасно упутств о како
да унапреди св ој рад.
Ученик другог и трећег разреда основ ног образов ања и в аспитања који на крају другог
полугодишта има недов ољне оцене прев оди се у наредни разред, на основ у одлуке
одељењског в ећа, осим ако родитељ, односно старатељ изричито захтев а да ученик
понав ља разред.
Ученику који је прев еден у наредни разред, признаје се разред из кога је прев еден
као зав ршен и организује му се индив идуализов ан рад, у складу са чланом 77. ов ог закона.
Ученик од четв ртог до седмог разреда и ученик средњег образов ања и в аспитања
који има до дв е недов ољне закључне бројчане оцене полаже поправ ни испит у ав густов ском
испитном року, а ученик зав ршног разреда у јунском и ав густовском року.
Ученик из став а 5. ов ог члана зав ршав а разред ако положи поправ ни испит из св аког
предмета.
Ученик четв ртог до седмог разреда и ученик средњег образов ања понав ља разред
ако на крају другог полугодишта има в ише од дв е недов ољне закључне бројчане оцене или
не положи поправ ни испит.
Изузетно, редов ан ученик средњег образов ања који није положио поправ ни испит
може да зав рши започети разред у истој школи наредне школске године, у св ојству
в анредног ученика понов ним полагањем неположеног испита, уз обав езу плаћања накнаде
стварних трошков а које утв рди школа. Када зав рши разред в анредан ученик има прав о да се
у истој школској години упише у наредни разред, у истом св ојству.
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Ученик зав ршног разреда основ ног и средњег образов ања који не положи поправ ни,
зав ршни, односно матурски испит зав ршав а започето образов ање у истој школи у св ојству
в анредног ученика полагањем испита, уз обав езу плаћања накнаде ств арних трошков а које
утврди школа.
Владање и општи успех
Члан 109.
Владање ученика од прв ог до шестог разреда основ ног образов ања и в аспитања
оцењује се описном оценом која не утиче на ошти успех ученика.
Владање ученика од седмог разреда основ ног образов ања и в аспитања и ученика
св их разреда средњег образов ања и в аспитања оцењује се описно у току полугодишта, а
бројчано на крају прв ог и другог полугодишта и утиче на општи успех.
Општи успех ученика основ ног образов ања и васпитања утв рђује се на крају прв ог и
другог полугодишта на основ у аритметичке средине позитив них закључних бројчаних оцена
из обав езних предмета и оцене из в ладања, почев од шестог разреда.
Општи успех ученика средњег образов ања и в аспитања утв рђује се на крају прв ог и
другог полугодишта на основ у аритметичке средине позитив них закључних бројчаних оцена
из предмета и оцене из в ладања. Владање в анредних ученика не оцењује се.
Начин, поступак и критеријуме оцењив ања успеха из појединачних предмета и
в ладања и друга питања од значаја за оцењив ање, прописује министар.
Приговор и жалба на оцену и испит
Члан 110.
Ученик основ ног и средњег образов ања и в аспитања, његов родитељ, односно
старатељ има прав о да поднесе: пригов ор на оцену из предмета и в ладања у току школске
године, жалбу на закључну оцену из предмета и в ладања на крају другог полугодишта и
жалбу на испит.
Пригов ор на оцену из предмета и в ладања подноси се директору школе у року од три
дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице,
односно св едочанств а, а жалба на испит прописан посебним законом, у року од 24 сата од
саопштења оцене.
Директор школе, у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељенским
старешином, одлучује о пригов ору у року од три дана. Ако оцени да је пригов ор основ ан и да
је оцена изв едена супротно закону и прописима донетим на основ у њега, решењем
поништав а оцену и образује комисију за пров еру знања ученика, преглед и понов но
оцењив ање писменог или другог рада ученика.
По пригов ору, односно жалби на оцену из в ладања директор, у сарадњи са
педагошко-психолошком службом и одељењским старешином, утв рђује оцену из в ладања.
Директор школе је дужан да одлучи о жалби, у року од 24 сата од њеног пријема. Ако
утврди да је оцена из предмета изв едена супротно закону и прописима донетим на основу
њега или је жалба из других разлога основ ана, решењем поништав а закључну оцену и
упућује ученика на полагање испита.
Ако утв рди да је испит обав љен против но ов ом или посебном закону и прописима
донетим на основ у њих, поништиће испит и упутиће ученика на понов но полагање испита.
Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.
За пров еру знања ученика, преглед и понов но оцењив ање писменог или другог рада
ученика, односно полагање испита, директор решењем образује комисију од најмање три
члана, од којих су дв а стручна за предмет, односно област предмета уколико школа нема
потребан број стручних лица за одгов арајући предмет, ангажује стручно лице из друге
школе.
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Настав ник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утв рђена закључна оцена, не
може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нов у комисију у чијем састав у не могу да
буду чланов и комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
Захтев за заштиту права ученика
Члан 111.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ, који сматра да су му пов ређена прав а
утврђена ов им или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након
подношења пријав е, пригов ора или жалбе, односно ако је пов ређена забрана из ч л. 44. и 45.
ов ог закона, прав о из члана 103. ов ог закона, што утиче на статус ученика, има прав о да
поднесе захтев за заштиту прав а Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за
пов реду св ојих прав а.
Ако оцени да је захтев из став а 1. ов ог члана основ ан, Министарств о ће у року од
осам дана од дана пријема захтев а да упозори школу и одреди јој примерен рок за
отклањање пов реде закона.
Ако школа не поступи по упозорењу из став а 2. ов ог члана, Министарств о ће
одлучити о захтев у.
Обавезе ученика
Члан 112.
У оств арив ању св ојих прав а ученик не сме да угрожав а друге у оств арив ању прав а.
Ученик има обав езу да:
1)

редов но похађа наставу и изв ршав а школске обав езе;

2)

поштује школска прав ила, одлуке директора и органа школе;

3)

ради на усв ајању знања, в ештина и в редносних став ов а прописаних школским
програмом, прати сопств ени напредак и изв ештав а о томе настав нике и
родитеље, односно старатеље;

4)

у поступку оцењив ања покаже св оје ств арно знање без коришћења разних облика
преписив ања и других недозв ољених облика помоћи;

5)

не омета изв ођење настав е и не напушта час без претходног одобрења
настав ника;

6)

поштује личност других ученика, настав ника и осталих запослених у школи;

7)

благов ремено прав да изостанке;

8)

чув а имов ину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

9)

стара се о очув ању жив отне средине и понаша у складу са прав илима еколошке
етике.
Одговорност ученика
Члан 113.

Са учеником који в рши пов реду прав ила понашања или се не придржав а одлука
директора и органа школе, неоправ дано изостане са настав е пет часов а, односно који
св ојим понашањем угрожав а друге у оств арив ању њихов их прав а, школа је дужна да, уз
учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача в аспитни рад актив ностима: у окв иру
одељенске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога,
посебних тимов а, а када је то неопходно да сарађује са одгов арајућим установ ама
социјалне, односно здрав ств ене заштите на промени понашања ученика.
51

Ученик може да одгов ара за лак шу пов реду обав езе утв рђену општим актом школе,
за тежу пов реду обав езе која је у в реме изв ршења била прописана ов им или посебним
законом и за пов реду забране из чл. 44. и 45. ов ог закона.
Теже пов реде обав еза ученика јесу:
1)

уништење, оштећење, скрив ање, изношење, преправ ка или дописив ање
података у ев иденцији коју в оди школа или друга организација, односно орган;

2)

преправ ка или дописив ање података у јав ној исправ и коју издаје школа или
орган, односно исправ и коју изда друга организација;

3)

уништење или крађа имов ине школе, прив редног друштв а, предузетника, ученика
или запосленог;

4)

подстрекав ање, помагање, дав ање ученику и употреба алкохола, дув ана,
наркотичког средств а или психоактив не супстанце;

5)

уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може
да угрози или пов реди друго лице;

6)

св есно непридржав ање прав ила и мера безбедности ученика;

7)

употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средств а у св рхе
којима се угрожав ају прав а других или у св рхе прев аре у поступку оцењив ања;

8)

неоправ дано изостајање са настав е најмање 35 часов а и учестало чињење
лакших пов реда обав еза.

Ученик, родитељ односно старатељ одгов ара за материјалну штету коју ученик
нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Васпитно-дисциплински поступак
Члан 114.
Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком директора.
Закључак садржи податке о ученику, опис теже пов реде обав езе ученика, односно забране
из чл. 44. и 45. ов ог закона, в реме, место и начин изв ршења пов реде и одгов арајуће доказе.
Закључак из став а 1. ов ог члана достав ља се ученику, односно његов ом родитељу
или старатељу, одељенском старешини, стручним сарадницима, односно одгов арајућем
стручном тиму.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуств о родитеља.
Васпитно-дисциплински поступак в оди се применом прав ила општег управ ног
поступка и окончав а се решењем.
Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика
Члан 115.
За пов реду обав езе, односно забране прописане ов им законом, могу да се изрекну
мере, и то:
1)

за лак шу пов реду обав еза ученика, в аспитна мера – опомена, укор одељењског
старешине или укор одељењског в ећа, у складу са општим актом школе;

2)

за тежу пов реду обав еза ученика, в аспитно-дисциплинска мера – укор директора
и укор настав ничког в ећа, а за ученика средње школе и искључење ученика из
школе, односно школе са домом;

3)

за учињену пов реду забране из чл. 44. и 45. ов ог закона, в аспитно-дисциплинска
мера:
(1)

премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основ ну школу на
основу одлуке настав ничког в ећа, уз сагласност родитеља, односно
старатеља;
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(2)

престанак св ојств а ученика средње школе у тој школској години, без прав а
на настав ак образов ања у истој школи, а ученику смештеном у школи са
домом – престанак св ојств а ученика у школи и прав а на смештај у дому у тој
школској години, без прав а на настав ак образов ања у истој школи и смештај
у истом дому.

Васпитна мера изриче се ученику за лакшу пов реду обав езе из став а 1. тачка 1) ов ог
члана, без в ођења в аспитно-дисциплинског поступка.
Мера из став а 1. ов ог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно
предузела неопходне актив ности из члана 113. став 1. ов ог закона.
Ако школа није претходно предузела неопходне актив ности из члана 113. став 1. ов ог
закона, предузеће их пре изрицања мере.
Када предузете актив ности дов еду до позитив не промене понашања ученика,
обустав иће се поступак, осим ако је учињеном пов редом забране из ч л. 44. и 45. озбиљно
угрожен интегритет другог лица.
Мера из став а 1. тач. 2) и 3) ов ог члана изриче се ученику након спров еденог
в аспитно-дисциплинског поступка и утв рђене одгов орности.
Васпитна и в аспитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је
учињена пов реда обав езе ученика.
Ученику се смањује оцена из в ладања због изречене в аспитно-дисциплинске мере,
али се понашање ученика прати и оцена се поправ ља када дође до позитив не промене у
његов ом понашању.
Када малолетан ученик изв рши пов реду обав езе, односно забране из чл. 44. и 45.
ов ог закона, школа одмах обав ештав а родитеља, односно старатеља и укључује га у
одгов арајући поступак.
Настав ничко в еће доноси одлуку о в аспитно-дисциплинској мери искључења ученика
из средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има прав о да поднесе жалбу школском
одбору на изречену в аспитно-дисциплинску меру за изв ршену тежу пов реду обав езе ученика
или за пов реду забране из чл. 44. и 45. ов ог закона, у року од три дана од дана достав љања
решења о утв рђеној одгов орности и изреченој мери.
Школски одбор решав а по жалби из став а 10. ов ог члана у року од 15 дана од дана
достав љања. Ж алба одлаже изв ршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње
школе или школе са домом, ученик, његов родитељ, односно старатељ има прав о на судску
заштиту у управ ном спору.

VIII. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ
Наставници, васпитачи и стручни сарадници
Члан 116.
Васпитно-образов ни рад у предшколској установ и оств арује в аспитач, у складу са
посебним законом.
Наставу и друге облике образов но-в аспитног рада у школи оств арује настав ник.
Васпитни рад са ученицима у школи са домом оств арује в аспитач.
Стручне послов е на унапређив ању в аспитно-образов ног рада у предшколској
установ и обав љају педагог, психолог и други стручни сарадници, у складу са посебним
законом.
Стручне послов е у школи обав љају стручни сарадници: психолог, педагог и
библиотекар, у музичкој школи – психолог, педагог, нототекар и медијатекар, а у школи за
образов ање одраслих – андрагог, психолог и библиотекар.
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Зав исно од потреба школе и програма који се оств арује, додатну подршку и стручне
послов е може да обав ља и социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог.
Сарадник, педагошки асистент и помоћни наставник
Члан 117.
У обав љању делатности предшколска установ а може да има сарадника:
нутриционисту, социјалног и здрав ств еног радника и другог сарадника, у складу са посебним
законом.
У в аспитно-образов ном раду за оств арив ање посебних и специјализов аних програма
предшколска установ а може да ангажује и друге сараднике, у складу са посебним законом.
Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима, у складу са
њихов им потребама и помоћ настав ницима, в аспитачима и стручним сарадницима у циљу
унапређив ања њихов ог рада са децом и ученицима којима је потребна додатна образов на
подршка. У св ом раду остварује сарадњу са родитељима, односно старатељима, а заједно
са директором сарађује и са надлежним установ ама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправ е.
За помоћ настав нику за пружање додатне подршке у настав и, односно оств арив ање
образов но-в аспитног рада могу да се образују стручни тимов и на територији јединице
локалне самоуправ е.
Послов е припреме лабораторијских в ежби, изв ођења и демонстрирања поступака,
техничко-технолошке припреме, изв ођења дела практичне настав е и других послов а, под
непосредним руков одств ом настав ника, обав ља помоћни настав ник.
Изузетно, ради пружања помоћи детету, односно ученику са сметњама у разв оју,
образов но-в аспитном раду може да присуствује пратилац детета, односно ученика.
Задаци наставника и васпитача
Члан 118.
Задатак настав ника јесте да св ојим компетенцијама осигура постизање циљев а
образов ања и в аспитања и стандарда постигнућа, уважав ајући принципе образов ања,
предзнања, потребе, интересов ања и посебне могућности детета и ученика.
Задатак в аспитача у предшколској установ и јесте да св ојим компетенцијама осигура
ув ажав ање принципа образов ања, оств арив ање циљев а в аспитања и образов ања и
унапређив ање образов но-в аспитног рада.
Задаци стручног сарадника
Члан 119.
Задатак стручног сарадника јесте да св ојим компетенцијама, сав етодав ним и другим
облицима рада унапређује образов но-в аспитни рад и сарадњу са родитељима, односно
старатељима у установ и, да прати оств арив ање утв рђених стандарда постигнућа, пружа
подршку настав ницима и в аспитачима за унапређив ање њихов ог образов но-в аспитног рада,
у складу са принципима, циљев има и стандардима постигнућа, помоћ настав ницима у
разв ијању индив идуалних образов них планов а и помоћ деци, ученицима, родитељима,
настав ницима и в аспитачима, по питањима која су од значаја за образов ање и в аспитање и
разв ој професионалне каријере ученика.
Програм св их облика рада стручних сарадника, доноси министар.
Услови за пријем у радни однос
Члан 120.
У радни однос у установ и може да буде примљено лице, под услов има прописаним
законом и ако:
1)

има одгов арајуће образов ање;
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2)

има психичку, физичку и здрав ств ену способност за рад са децом и ученицима;

3)

није осуђив ано прав носнажном пресудом за крив ично дело за које је изречена
безуслов на казна затв ора у трајању од најмање три месеца, као и за крив ична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостав љање малолетног лица или родоскрв њење, за крив ично дело примање
мита или дав ање мита, за крив ично дело из групе крив ичних дела против полне
слободе, против прав ног саобраћаја и против чов ечности и других добара
заштићених међународним прав ом, без обзира на изречену крив ичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утв рђено дискриминаторно понашање;

4)

има држав љанств о Републике Србије.

Када се образов но-в аспитни рад оств арује на језику националне мањине, осим
услов а из став а 1. ов ог члана, лице мора да има и доказ о знању језика на коме се оств арује
образов но-в аспитни рад.
Услов и из ст. 1. и 2. ов ог члана доказују се приликом пријема у радни однос и
пров ерав ају се у току рада.
Доказ о испуњености услов а из став а 1. тач. 1) и 4) и став а 2. ов ог члана подносе се
уз пријав у на конкурс, а из став а 1. тачка 2) ов ог члана пре закључења угов ора о раду. Доказ
из став а 1. тачка 3) ов ог члана прибав ља установ а.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утв рди да не испуњав а
услов е из ст. 1. и 2. ов ог члана или ако одбије да се подв ргне лекарском прегледу у
надлежној здрав ств еној установ и.
Образовање наставника, васпитача и стручних сарадника
Члан 121.
Послов е в аспитача у предшколској установ и може да обав ља лице са стеченим
одгов арајућим в исоким образов ањем на студијама прв ог степена, студијама другог степена,
студијама у трајању од три године, в ишим образов ањем, односно са одгов арајућим средњим
образов ањем, у складу са посебним законом.
Послов е настав ника, в аспитача у школи са домом и стручног сарадника може да
обав ља лице са одгов арајућим образов ањем из члана 8. став 2. ов ог закона, а настав ника
стручног предмета у области здрав ств а и са одгов арајућом здрав ств еном специјализацијом.
Изузетно, послов е настав ника уметничких и стручних предмета у музичкој школи и
одређених стручних предмета у стручној школи, за које се не образују настав ници са
одгов арајућим образов ањем из члана 8. став 2. ов ог закона, може да обав ља и лице са
одгов арајућим образов ањем из члана 8. став а 3. ов ог закона.
Послов е настав ника практичне настав е у стручној школи може да обав ља и лице са
одгов арајућим образов ањем из члана 8. став 3. ов ог закона или са одгов арајућим средњим
образов ањем и положеним специјалистичким, односно мајсторским испитом и
петогодишњом праксом.
Послов е настав ника играчких предмета у балетској школи може да обав ља лице које
има најмање средње балетско образов ање и 10 година играчке праксе.
Послов е в аспитача у предшколској установ и и настав ника разредне настав е, када се
образов но-в аспитни рад оств арује на језику националне мањине, осим за ромски језик, може
да обав ља лице које је стекло одгов арајуће образов ање на језику на коме се оств арује тај
рад или је положило испит из језика са методиком, по програму одгов арајуће в исокошколске
установ е.
Послов е настав ника и стручног сарадника у школи у којој се образов но-в аспитни рад
оств арује на језику националне мањине, осим за ромски језик, може да обав ља лице које је
стекло средње, в ише или в исоко образов ање на језику националне мањине или је положило
испит из тог језика по програму одгов арајуће в исокошколске установ е.
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Изузетно од ст. 6. и 7. ов ог члана настав ник и педагошки асистент познав ање ромског
језика доказује пред комисијом коју образује министар укључујући и предлог националног
сав ета изабраног за ромску националну мањину.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник мора да има и образов ање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, из члана 8. став 4. ов ог закона.
Изузетно, образов ање из члана 8. став 4. ов ог закона не мора да има лице са
средњим образов ањем – в аспитач деце, настав ник играчких предмета и практичне настав е.
Ближе услов е у погледу степена и в рсте образов ања настав ника, в аспитача, стручног
сарадника, сарадника у предшколској установ и који оств арује посебне и специјализов ане
програме, педагошког асистента и помоћног настав ника, програм обуке за педагошког
асистента, прописује министар.
Степен и в рсту образов ања сарадника у предшколској установ и који не обав љају
в аспитно-образов ни рад, споразумно прописују министар и министри надлежни за послов е
здрав ља и социјалне политике.
Степен и в рсту образов ања настав ника в ерске настав е у школи, на заједнички
предлог министарств а надлежног за послов е в ера и традиционалних цркав а и в ерских
заједница, прописује министар.
Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника
Члан 122.
Послов е настав ника, в аспитача и стручног сарадника може да обав ља лице које има
дозв олу за рад (у даљем тексту: лиценца).
Настав ник, васпитач и стручни сарадник који има лиценцу може да оств арује
индив идуални образов ни план за рад са децом и ученицима са сметњама у разв оју ако је за
то оспособљен, по програму и на начин који прописује министар.
Без лиценце послов е настав ника, в аспитача и стручног сарадника може да обав ља:
1)

приправ ник;

2)

лице које испуњав а услов е за настав ника, в аспитача и стручног сарадника, са
радним стажом стеченим в ан установ е, под услов има и на начин утв рђеним за
приправ нике;

3)

лице које је заснов ало радни однос на одређено в реме ради замене одсутног
запосленог;

4)

сарадник у предшколској установ и;

5)

педагошки асистент и помоћни настав ник.

Лице из став а 3. тач. 1) до 3) ов ог члана може да обав ља послов е настав ника,
в аспитача и стручног сарадника без лиценце, најдуже дв е године од дана заснив ања радног
односа у установ и.
Сарадник у предшколској установ и може да обав ља в аспитно-образов ни рад без
лиценце ако има образов ање из члана 8. став 4. ов ог закона.
Наставник, васпитач и стручни сарадник – приправник
Члан 123.
Приправ ник, у смислу ов ог закона, јесте лице које прв и пут у том св ојству заснив а
радни однос у установ и, на одређено или неодређено в реме, са пуним или непуним радним
в ременом и оспособљав а се за самосталан образов но-в аспитни рад настав ника, в аспитача
и стручног сарадника, сав ладав ањем програма за ув ођење у посао и полагањем испита за
лиценцу.
Приправ нички стаж траје најдуже дв е године од дана заснив ања радног односа.
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За в реме трајања приправ ничког стажа, ради сав ладав ања програма за ув ођење у
посао настав ника, в аспитача и стручног сарадника, установ а приправ нику одређује ментора.
Прв а три месеца приправ ничког стажа настав ник, односно в аспитач-приправ ник ради
под непосредним надзором настав ника или в аспитача који има лиценцу и које му одређује
ментор. Настав ник – приправ ник за в реме прв а три месеца не оцењује ученике.
Прв а три месеца приправ ничког стажа стручни сарадник ради под непосредним
надзором одгов арајућег стручног сарадника који има лиценцу и кога му одређује ментор.
Изузетно, ако установ а нема ментора, односно одгов арајућег настав ника, в аспитача и
стручног сарадника са лиценцом, ангажов аће настав ника, в аспитача и стручног сарадника
са лиценцом из друге установ е на основу угов ора о допунском раду, у складу са законом.
Стручни сарадник – приправ ник који има образов ање из члана 8. став 2. ов ог закона и
који је током студија оств арио најмање 10 бодов а, у складу са Ев ропским системом преноса
бодов а на основу праксе у установ и, св ој рад може да обав ља без непосредног надзора
стручног сарадника са лиценцом из став а 5. ов ог члана.
Приправ ник који сав лада програм ув ођења у посао настав ника, в аспитача и стручног
сарадника има прав о на полагање испита за лиценцу после нав ршених годину дана рада.
Приправ нику у радном односу на неодређено в реме, који у року од дв е године од
дана заснив ања радног односа не положи испит за лиценцу – престаје радни однос.
Приправ нику у радном односу на одређено в реме св ојств о приправ ника престаје након
положеног испита за лиценцу, а радни однос истеком в ремена на које је примљен у радни
однос.
Програм обуке за ментора, програм ув ођења у посао настав ника, в аспитача и
стручног сарадника, који укључује и програм оспособљав ања за рад са децом и ученицима
са сметњама у разв оју и из осетљив их друштв ених група, начин и поступак пров ере
сав ладаности тог програма, програм испита за стицање и понов но стицање лиценце, начин
полагања и језик на коме се полаже испит, трошков е полагања испита, састав и начин рада
комисије Министарств а, односно надлежног органа аутономне покрајине пред којом се
полаже испит за лиценцу, прописује министар.
Приправник – стажиста
Члан 124.
Послов е настав ника, в аспитача и стручног сарадника може да обав ља и приправ ник
– стажиста.
Приправ ник – стажиста сав ладав а програм за ув ођење у посао и полагање испита за
лиценцу под непосредним надзором настав ника, в аспитача и стручног сарадника који има
лиценцу.
Установ а и приправ ник – стажиста закључују угов ор о стажирању у трајању од
најмање годину, а најдуже дв е године.
Угов ором из став а 3. ов ог члана не заснив а се радни однос.
Приправ ник – стажиста има прав о да учествује у раду стручних органа без прав а
одлучив ања и нема прав о да оцењује ученике у школи.
На оств арив ање прав а из став а 2. ов ог члана сходно се примењују одредбе ов ог
закона које се односе на приправ ника.
Лиценца и регистар наставника, васпитача и стручних сарадника
Члан 125.
Лиценца је јав на исправ а.
Министарств о издаје лиценцу и в оди регистар настав ника, в аспитача и стручних
сарадника којима је издата лиценца. У регистар се уносе и подаци о суспензији и одузимању
лиценце.
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Регистар је јав ан.
Установ а је дужна да благов ремено достав и Министарству св е податке у в ези са
лиценцом настав ника, в аспитача и стручног сарадника.
На захтев лица које има прав ни интерес, Министарств о издаје изв од из регистра.
Садржај и начин в ођења регистра, као и образац лиценце, прописује министар.
Издавање лиценце
Члан 126.
Прав о на лиценцу има настав ник, в аспитач и стручни сарадник и приправ ник –
стажиста који има одгов арајуће образов ање из члана 121. ов ог закона, сав ладан програм
ув ођења у посао настав ника, в аспитача и стручног сарадника и положен испит за лиценцу.
Министарств о је дужно да у року од 60 дана од дана положеног испита, изда лиценцу
лицу које испуњав а услов е из став а 1. ов ог члана.
Суспензија лиценце
Члан 127.
У току в ажења лиценца може да буде суспендов ана.
Лиценца се суспендује на шест месеци настав нику, в аспитачу и стручном сараднику
коме је престао радни однос због изречене мере за изв ршену пов реду радне обав езе из
члана 141. тач. 1) до 7) ов ог закона. Суспензија тече почев од наредног дана од дана
престанка радног односа.
За в реме док траје суспензија настав ник, в аспитач и стручни сарадник нема прав о да
ради у установ и.
Установ а има обав езу да Министарству достав и податке о суспензији лиценце
настав ника, в аспитача и стручног сарадника одмах, а најкасније у року од три дана од
суспензије.
Лиценца се суспендује и настав нику, в аспитачу и стручном сараднику који према
изв ештају просв етног сав етника не оств арује образов но-в аспитни рад на начин и по
поступку којим се омогућав а постизање прописаних принципа, циљев а и стандарда
постигнућа, програма образов ања и в аспитања, за кога просв етни сав етник утв рди да није
отклонио недостатке у св ом раду, ни после датих стручних примедби, предлога и упозорења
у писаном облику, па је на основ у тога дв а пута негатив но оцењен од стране просв етног
сав етника.
Лиценца се суспендује настав нику, в аспитачу и стручном сараднику који се није
стручно усав ршав ао, а просв етни сав етник у св ом изв ештају утв рди да разлози за то нису
оправ дани.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник има прав о да поднесе пригов ор министру на
изв ештај просв етног сав етника из ст. 5. и 6. ов ог члана, у року од осам дана од дана пријема
изв ештаја.
Министар доноси решење о суспензији на основу изв ештаја просв етног сав етника из
ст. 5. и 6. ов ог члана. У поступку доношења решења министар разматра пригов ор из став а 7.
ов ог члана.
Министар доноси решење о суспензији у року 30 дана од дана подношења пригов ора,
а ако пригов ор није поднет – у року од осам дана од протека рока за његов о подношење.
Решење министра о суспензији лиценце коначно је у управ ном поступку.
Настав нику, в аспитачу и стручном сараднику коме је суспендов ана лиценца из
разлога нав едених у став у 5. ов ог члана, може да се укине суспензија, уколико најкасније у
року од шест месеци од достав љања решења министра понов о положи испит за лиценцу, а
ако га не положи, престаје му радни однос.
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Док траје суспензија лиценце настав ник и в аспитач присуствује настав и, односно
актив ностима других настав ника и в аспитача које му одређује директор, а стручни сарадник
раду стручног сарадника у другој установ и коју одреди директор.
Настав нику, в аспитачу и стручном сараднику коме је суспендов ана лиценца на
основу став а 5. ов ог члана укида се суспензија када достав и доказе о одгов арајућем
стручном усав ршав ању.
Одузимање лиценце
Члан 128.
Лиценца се одузима настав нику, в аспитачу и стручном сараднику:
1)

који је прав носнажном пресудом осуђен за крив ично дело против : полне слободе,
насиља у породици, прав ног саобраћаја, примања или дав ања мита у обав љању
послов а настав ника, в аспитача и стручног сарадника;

2)

коме је престао радни однос због пов реде забране из чл. 44. до 46. ов ог закона;

3)

коме је једанпут суспендов ана лиценца, а стекли су се услов и за нову суспензију.

Лиценца се сматра одузетом наредног дана од дана престанка радног односа
настав ника, в аспитача и стручног сарадника.
Решење министра о одузимању лиценце из став а 1. тачка 3) ов ог члана, коначно је у
управ ном поступку.
Лице коме је одузета лиценца – нема прав о на њено понов но издав ање нити на рад у
установ и.
Одузета лиценца в раћа се Министарств у преко установ е.
Установ а има обав езу да одмах достав и Министарств у доказ о основу за одузимање
лиценце настав ника, в аспитача и стручног сарадника, а најкасније у року од три дана од
њеног одузимања.
Стручно усавршавање и професионални развој
наставника, васпитача и стручног сарадника
Члан 129.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник, са лиценцом и без лиценце, дужан је да се
стално усав ршав а ради успешнијег оств арив ања и унапређив ања образов но-в аспитног рада
и стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и за постизање
циљев а образов ања и стандарда постигнућа.
У току стручног усав ршав ања настав ник, в аспитач и стручни сарадник може
професионално да напредује стицањем зв ања: педагошки сав етник, самостални педагошки
сав етник, в иши педагошки сав етник и в исоки педагошки сав етник.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник оств арује прав о на ув ећану плату за стечено
зв ање.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник има прав о на одсуств о из установ е у трајању
од три радна дана годишње ради похађања одобреног облика, начина и садржаја стручног
усав ршав ања. Распоред одсуств а настав ника, в аспитача и стручног сарадника ради
стручног усав ршав ања планира педагошки колегијум.
План стручног усав ршав ања у складу са приоритетима установ е ради оств арив ања
циљев а образов ања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарств а, доноси орган
управ љања установ е.
Приоритетне области за период од три године, облике стручног усав ршав ања,
програме и начин организов ања сталног стручног усав ршав ања, услов е, орган који одлучује
о стицању зв ања и поступак напредов ања, стицање зв ања у току усав ршав ања настав ника,
в аспитача и стручних сарадника и образац ув ерења о сав ладаном програму и друга питања
од значаја за стручно усав ршав ање, прописује министар.
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Пријем у радни однос на основу конкурса
Члан 130.
Пријем у радни однос у установ и в рши се на основу конкурса.
Директор установ е расписује конкурс и в рши избор кандидата за пријем у радни
однос.
У поступку одлучив ања о избору настав ника, в аспитача и стручног сарадника
директор установ е прибав ља мишљење органа управ љања, након изв ршене претходне
пров ере психофизичких способности кандидата. Пров еру психофизичких способности за рад
са децом и ученицима в рши надлежна служба за послов е запошљав ања применом
стандардизов аних поступака.
У поступку одлучив ања о избору настав ника в ерске настав е, након изв ршене
претходне пров ере психофизичких способности кандидата за рад са ученицима, директор
школе утв рђује да ли је кандидат на листи настав ника в ерске настав е, коју је на предлог
традиционалних цркав а и в ерских заједница утв рдио министар.
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријав а.
Кандидат незадов ољан одлуком о изабраном кандидату може да поднесе пригов ор
органу управ љања, у року од осам дана од дана достав љања одлуке.
Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нов и конкурс.
Ако орган управ љања у утв рђеном року не одлучи о пригов ору или ако је кандидат
незадов ољан другостепеном одлуком, може да се обрати надлежном суду у року од 15 дана.
Преузимање запослених
Члан 131.
Запослени који је у установ и у радном односу на неодређено в реме, а остао је
нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним в ременом на основу члана
137. ст. 2. и 3. ов ог закона, оств арује прав о на преузимање став љањем на листу запослених
са које се в рши преузимање.
Листа из став а 1. ов ог члана утв рђује се до 15. ав густа за св аку наредну школску
годину, у окв иру школске управ е по јединицама локалне самоуправ е, а на основ у пријав а
установ а о запосленима који имају прав о на преузимање. Прав о на преузимање оств арује се
споразумом, уз сагласност запосленог.
Запослени који се преузима мора да испуњав а услов е за послов е за које се преузима
и да има пров ерену психофизичку способност, у складу са чланом 130. став 3. ов ог закона.
Радни однос на одређено време
Члан 132.
Установ а може да прими у радни однос на одређено в реме без конкурса лице:
1)

ради замене одсутног запосленог до 60 дана;

2)

до коначности одлуке о избору кандидата по расписаном конкурсу;

3)

до избора кандидата – када се на конкурс не пријав и ниједан кандидат или
ниједан од пријав љених кандидата не испуњав а услов е – до зав ршетка школске
године;

4)

ради изв ођења в ерске настав е, ако се на конкурс не пријав и ниједан кандидат
који испуњав а услов е за рад на неодређено в реме.

Листу настав ника в ерске настав е, на предлог традиционалних цркав а и в ерских
заједница, утв рђује министар.

60

Настав ника в ерске настав е упућује у школу традиционална цркв а или в ерска
заједница са утв рђене листе за св аку школску годину.
За изв ођење в ерске настав е настав ник са школом у коју је упућен закључује угов ор о
раду на 12 месеци за св аку школску годину.
Установ а прима у радни однос на одређено в реме по расписаном конкурсу лице:
1)

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана;

2)

у св ојству приправ ника;

3)

ради обав љања послов а педагошког асистента.

У поступку избора педагошког асистента прибав ља се мишљење надлежног органа
јединице локалне самоуправ е.
За обав љање послов а педагошког асистента установ а са лицем закључује угов ор о
раду на 12 месеци за св аку школску годину.
Радни однос на одређено в реме не може да прерасте у радни однос на неодређено
в реме.
Пробни рад
Члан 133.
Пробни рад може да угов ори установ а са настав ником, в аспитачем и стручним
сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено в реме.
Изузетно од став а 1. ов ог члана пробни рад може да се угов ори и у случају пријема у
радни однос на одређено в реме дуже од годину дана.
Пробни рад одређује се угов ором о раду и може да траје најдуже шест месеци.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник који је за в реме пробног рада показао да
св ојим компетенцијама може успешно да ради на постизању прописаних принципа, циљев а
и стандарда постигнућа, настав ља са радом у истом радно-прав ном св ојству, а ако се на
основу оцене директора, а по прибав љеном мишљењу педагошког колегијума, утв рди да то
није показао, престаје му радни однос. Радни однос престаје даном отказног рока, без прав а
на отпремнину.
Отказни рок је 15 радних дана.
Рад васпитача и наставника у иностранству
Члан 134.
Образов но-в аспитни рад у иностранств у изв оди в аспитач, односно настав ник који
има лиценцу и који испуњав а посебне услов е за настав ника.
Решење о упућив ању в аспитача, односно настав ника на рад у иностранств о доноси
министар, на основу конкурса.
Васпитач, односно настав ник се упућује на рад у иностранств о на в реме од годину
дана, уз могућност продужења.
Васпитачу, односно настав нику мирује радни однос на послов има са којих је упућен
на рад у иностранств о.
Уговор о извођењу наставе
Члан 135.
Директор школе може да закључи угов ор о изв ођењу настав е или за полагање
испита, за најв ише 30 одсто од пуног радног в ремена са лицем запосленим у другој установ и
или код другог послодав ца, односно који самостално обав ља делатност, у случајев има из
члана 132. став 1. ов ог закона.
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Директор школе пре закључења угов ора о изв ођењу настав е прибав ља сагласност
друге установ е, односно послодав ца.
Лице ангажов ано по основ у угов ора из став а 1. ов ог члана не стиче св ојств о
запосленог у школи, а прав о на накнаду за обав љени рад стиче на основу изв ештаја о
одржаним часов има настав е, испитима и другим облицима образов но-в аспитног рада.
Лице из став а 1. ов ог члана учествује у раду стручних органа школе без прав а
одлучив ања, осим у раду одељењског в ећа.
Норма непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника са децом и
ученицима
Члан 136.
У окв иру пуног радног в ремена у току радне недеље:
1)

настав ник изв оди настав у 20 часов а и четири часа других облика непосредног
образов но-в аспитног рада са ученицима (допунски, додатни, инв ив идуализов ани,
припремни рад и други облици рада, у складу са посебним законом) – 60 одсто
радног в ремена, а настав ник практичне настав е 26 часов а;

2)

в аспитач у предшколској установ и оств арује припремни предшколски програм у
полуднев ном трајању – 50 одсто радног в ремена;

3)

в аспитач у предшколској установ и и школи са домом оств арује непосредан
в аспитно-образов ни рад са децом, односно в аспитни рад са ученицима – 75
одсто радног в ремена;

4)

стручни сарадник у установ и оств арује св е облике рада са децом, ученицима,
настав ницима, в аспитачима, педагошким асистентима, другим сарадницима,
родитељима, односно старатељима деце и ученика – 75 одсто радног в ремена.

5)

настав ник у школи за образов ање ученика са сметњама у разв оју изв оди наставу
и индив идуалне облике непосредног рада са ученицима – 50 одсто радног
в ремена.

Структуру и распоред обав еза настав ника, в аспитача и стручног сарадника у окв иру
радне недеље утв рђује установ а годишњим планом рада.
Структура и распоред обав еза настав ника у погледу св их облика непосредног рада са
ученицима може да се утв рди тако да буду различити у окв иру радних недеља.
Норму св их облика непосредног рада са децом и ученицима и других облика рада
настав ника, в аспитача и стручног сарадника у окв иру недељног пуног радног в ремена и на
годишњем нив оу, као и број сати образов но-в аспитног рада који се додатно може
распоредити на друге изв ршиоце, прописује министар.
Непуно и пуно радно време
Члан 137.
Настав нику, в аспитачу и стручном сараднику св аке школске године директор
решењем утв рђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним в ременом, на основу
програма образов ања и в аспитања, годишњег плана рада и поделе часов а за изв ођење
настав е и других облика непосредног образов но-в ас питног рада са у ч еницима (допу нски,
додатни, индив иду ализов ани, припремни рад и друге облике рада, у складу са посебним
законом).
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме
св их облика непосредног рада са децом и ученицима, има статус запосленог са непуним
радним в ременом.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник који је остао нераспоређен, оств арује прав а
запосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.
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Одмори и одсуства
Члан 138.
Запослени у установ и има прав о на одморе и одсуств а према општим прописима о
раду, општем акту, односно угов ору о раду.
Запослени у школи, по прав илу, користи годишњи одмор за в реме школског распуста.
Одговорност запосленог
Члан 139.
Запослени може да одгов ара за:
1)

лакшу пов реду радне обав езе, утв рђену општим актом установ е;

2)

тежу пов реду радне обав езе прописану ов им законом;

3)

пов реду забране прописану ов им законом;

4)

материјалну штету коју нанесе установ и, намерно или крајњом непажњом, у
складу са законом.
Удаљавање са рада
Члан 140.

Запослени се прив ремено удаљав а са рада због учињене пов реде забране из чл. 44.
до 46. ов ог закона и теже пов реде радне обав езе из члана 141. тач. 1) до 5) и тач. 10) и 16)
ов ог закона до окончања дисциплинског поступка.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник коме је суспендов ана лиценца на основ у
члана 127. ст. 5. и 6. ов ог закона, удаљав а се прив ремено из образов но-в аспитног рада, до
укидања суспензије лиценце.
Ако директор не удаљи запосленог, орган управ љања дужан је да донесе одлуку о
удаљењу.
Теже повреде радне обавезе
Члан 141.
Теже пов реде радне обав езе запосленог у установ и, јесу:
1)

изв ршење крив ичног дела на раду или у в ези са радом;

2)

неспров ођење мера безбедности деце, ученика и запослених;

3)

подстрекав ање на употребу алкохолних пића код деце и ученика, или њено
омогућав ање, дав ање или непријав љив ање набавке и употребе;

4)

подстрекав ање на употребу наркотичког средств а или психоактив не супстанце
код ученика или њено омогућав ање, дав ање или непријав љив ање набав ке и
употребе;

5)

ношење оружја у установ и или кругу установ е;

6)

неов лашћена промена података у ев иденцији, односно јав ној исправ и, брисањем,
додав ањем, прецртав ањем или изостав љањем података;

7)

уништење, оштећење, скрив ање или изношење ев иденције, односно обрасца
јав не исправ е или јав не исправ е;

8)

непотпуно, неблагов ремено и несав есно в ођење ев иденције;

9)

наплаћив ање припреме ученика школе у којој је настав ник у радном односу, а
ради оцењив ања, односно полагања испита;

10)

долазак на рад у припитом или пијаном стању, употреба алкохола или других
опојних средстав а који смањују радну способност;
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11)

одбијање дав ања на ув ид резултата писмене пров ере знања ученицима,
родитељима, односно старатељима;

12)

одбијање пријема и дав ања на ув ид ев иденције лицу које в рши надзор над радом
установ е, родитељу, односно старатељу;

13)

незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречав а или онемогућав а
оств арив ање прав а детета, ученика или другог запосленог;

14)

неизв ршав ање или несав есно, неблагов ремено или немарно изв ршав ање
послов а или налога директора у току рада, односно за в реме незаконите
обустав е рада или штрајка;

15)

злоупотреба прав а из радног односа;

16)

незаконито располагање средств има, школским простором, опремом и имов ином
установ е;

17)

неоправ дано одсуств о са рада најмање дв а узастопна радна дана;

18)

друге пов реде радне обав езе у складу са посебним законом.
Дисциплински поступак
Члан 142.

Директор установ е покреће и в оди дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче
меру у дисциплинском поступку против запосленог.
Дисциплински поступак покреће се писменим закључком на који пригов ор није
допуштен, а који садржи податке о запосленом, опис пов реде забране, односно радне
обав езе, в реме, место и начин изв ршења и доказе који указују на изв ршење пов реде.
Запослени мора бити саслушан, са прав ом да изложи св оју одбрану, сам или преко
заступника, а може за расправу да достав и и писмену одбрану.
Изузетно, расправ а може да се одржи и без присуств а запосленог, под услов ом да је
запослени на расправ у уредно позв ан.
На остала питања в ођења дисциплинског поступка сходно се примењују прав ила
управ ног поступка.
Дисциплински поступак је јав ан, осим у случајев има прописаним законом којим се
уређује општи управ ни поступак.
По спров еденом поступку доноси се решење којим се запослени може огласити
крив им, у ком случају му се изриче и дисциплинска мера, ослободити од одгов орности или
се поступак може обустав ити.
Покретање дисциплинског поступка за лакше пов реде радне обав езе застарев а
протеком шест месеци од учињене пов реде, а за пов реду забране и теже пов реде протеком
једне године од дана учињене пов реде.
Вођење дисциплинског поступка за лакше пов реде радне обав езе застарев а
протеком једне године, а за пов реде забране и теже – дв е године од покретања
дисциплинског поступка.
Застарелост не тече ако дисциплински поступак не може да се покрене или в оди због
одсуств а запосленог или других оправ даних разлога.
Дисциплинске мере
Члан 143.
Мере за пов реду радне обав езе јесу престанак радног односа и нов чана казна.
Запосленом који изв рши пов реду забране, прописане чл. 44. до 46. ов ог закона,
престаје радни однос када одлука директора о утв рђеној пов реди забране постане коначна и
одузима се лиценца.
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За пов реду радне обав езе из члана 141. став 1. тач. 1) до 7) ов ог закона изриче се
мера престанка радног односа и лиценца се суспендује на шест месеци.
Мера престанка радног односа изриче се запосленом и за пов реду радне обав езе из
члана 141. тач. 8) до 17) ов ог закона, ако је учињена умишљајем или из св есног нехата и ако
нису утв рђене олакшав ајуће околности за запосленог.
Нов чана казна изриче се у в исини од 20 до 35 одсто од плате исплаћене за месец у
коме је одлука донета, у трајању од три до шест месеци.
Престанак радног односа
Члан 144.
Радни однос запосленог у установ и престаје у складу са законом, на основу решења
директора.
Правна заштита запослених
Члан 145.
На решење о оств арив ању прав а, обав еза и одгов орности запослени има прав о на
пригов ор органу управ љања, у року од осам дана од дана достав љања решења директора.
Орган управ љања дужан је да донесе одлуку по пригов ору у року од 15 дана од дана
достав љања пригов ора.
Орган управ љања закључком ће одбацити пригов ор, уколико је неблагов ремен,
недопуштен или изјав љен од неов лашћеног лица.
Орган управ љања ће решењем одбити пригов ор када утв рди да је поступак
доношења решења прав илно спров еден и да је решење на закону заснов ано, а пригов ор
неоснов ан.
Ако орган управ љања утв рди да су у прв остепеном поступку одлучне чињенице
непотпуно или погрешно утв рђене, да се у поступку није в одило рачуна о прав илима
поступка која су од утицаја на решење ств ари или да је изрека побијаног решења нејасна
или је у против речности са образложењем, он ће св ојим решењем поништити прв остепено
решење и в ратити предмет директору на понов ни поступак.
Против нов ог решења запослени има прав о на пригов ор.
Ако орган управ љања не одлучи по пригов ору или ако запослени није задов ољан
другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана од дана истека
рока за доношење одлуке, односно од дана достав љања одлуке.

IX. НАДЗОР
Инспекцијски и стручно-педагошки надзор
Члан 146.
Инспекцијски и стручно-педагошки надзор над радом установ а и зав ода, в рши
Министарств о.
Инспекцијски надзор над радом установ е, као пов ерени посао, обав ља општинска,
односно градска управ а.
Више општинских управ а, може организов ати заједничко в ршење инспекцијског
надзора – заједничку просв етну инспекцију.
Министарств о в рши непосредан инспекцијски надзор ако га општинска, односно
градска управ а не в рши. Министарств о просв ете обав ља послов е општинске односно
градске просв етне инспекције, ако у јединици локалне самоуправ е није организов ан
инспекцијски надзор, на терет средстав а јединице локалне самоуправ е.
По жалби против прв остепеног решења општинске, односно градске управ е донетог у
в ршењу инспекцијског надзора решав а Министарств о.
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Установ а, односно зав од дужни су да омогуће в ршење надзора, ув ид у рад и податке,
односно добијање објашњења.
Послови инспекцијског надзора
Члан 147.
Инспекцијским надзором испитује се спров ођење ов ог и посебног закона и прописа
донетих на основу њих, непосредним ув идом у рад установ е и зав исно од резултата
надзора, изричу мере и контролише њихов о изв ршење.
Послов е инспекцијског надзора в рши просв етни инспектор.
У окв иру ов лашћења утв рђених законом, просв етни инспектор в рши контролу:
1)

поступања установ е у погледу спров ођења закона, других прописа у области
образов ања и в аспитања и општих аката;

2)

оств арив ања заштите прав а детета и ученика, њихов их родитеља, односно
старатеља и запослених;

3)

оств арив ања прав а и обав еза запослених, ученика и њихов их родитеља, односно
старатеља;

4)

обезбеђив ања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације,
насиља, злостав љања, занемарив ања и страначког организов ања и делов ања у
установ и;

5)

поступка уписа и поништав а упис у школу ако је обав љен супротно ов ом закону;

6)

испуњености прописаних услов а за спров ођење испита;

7)

прописане ев иденције коју в оди установ а и утв рђује чињенице у поступку
поништав ања јав них исправ а које издаје установ а.

У поступку в ерификације по налогу Министарств а, испитује испуњеност услов а из
члана 30. став 3. тач. 1) и 2) и члана 33. ов ог закона и поступа у окв иру св ојих ов лашћења у
случају обустав е рада или штрајка у установ и организов аног супротно закону.
Овлашћења просветног инспектора и начин рада
Члан 148.
Просв етни инспектор:
1)

налаже записником отклањање неправ илности и недостатака у одређеном року;

2)

наређује решењем изв ршав ање прописане мере која је наложена записником, а
није изв ршена;

3)

забрањује решењем спров ођење радњи у установ и које су супротне ов ом и
посебном закону;

4)

подноси пријав у надлежном органу за учињено крив ично дело или прив редни
преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно пов реду забране из
чл. 44. до 46. ов ог закона;

5)

обав ештав а други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај
орган надлежан;

6)

обав ља друге послов е, у складу са законом.
Инспекцијски надзор се обав ља као редов ан, в анредни и контролни надзор.
Редов ан надзор установ е обав ља се најмање једанпут годишње.

Ванредни надзор установ е обав ља се по представкама органа, прив редних
друштав а, установ а и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика
или грађана, као и на основ у непосредног сазнања просв етног инспектора. Поступање по
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анонимним представ кама или добијеним електронском поштом, спров оди се по процени
просв етног инспектора.
Контролни надзор спров оди се по протеку рока који је одређен у записнику или
решењем.
О изв ршеном инспекцијском надзору просв етни инспектор сачињав а записник, који
садржи налаз стања и зав исно од резултата – налагање, односно предлагање мере.
Записник се сачињав а и достав ља у року од 15 дана од дана изв ршеног инспекцијског
надзора.
На записник просв етног инспектора, директор установ е има прав о да став и примедбу,
у року од најмање три дана од пријема записника, осим у случају из члана 111. ов ог закона.
Овлашћења Министарства према органима којима су поверени послови
Члан 149.
Просв етни инспектор Министарств а (у даљем тексту: републички инспектор), у
односу на органе којима је пов ерено в ршење инспекцијског надзора, има следећа прав а и
дужности:
1)

припрема министру предлог решења по жалби против прв остепеног решења
општинске, односно градске управ е донетог у в ршењу инспекцијског надзора;

2)

оств арује непосредан надзор над радом просв етног инспектора;

3)

издаје обав езне инструкције за изв ршав ање закона и других прописа, за в ршење
послов а и контролише њихов о изв ршав ање;

4)

одузима ов лашћење поједином инспектору који послов е не обав ља
благов ремено, стручно, законито и сав есно и предлаже утв рђив ање
одгов орности у органу којем је пов ерено в ршење инспекцијског надзора;

5)

организује заједнички надзор са инспекторима у органима којима је пов ерено
в ршење инспекцијског надзора;

6)

тражи изв ештаје, податке и обав ештења о в ршењу пов ерених послов а
инспекцијског надзора;

7)

обав ља и друге послов е, у складу са законом којим се на општи начин уређује
инспекцијски надзор.

Републички инспектор, у поступку одузимања ов лашћења просв етном инспектору у
органу коме је пов ерено в ршење инспекцијских послов а, в рши непосредан ув ид у
испуњеност услов а из члана 150. ов ог закона, рад и поступање просв етног инспектора.
Републички инспектор записнички констатује утврђене неправ илности и одређује
мере и роков е за њихов о отклањање.
Уколико просв етни инспектор не отклони неправ илности утв рђене записником у
датом року, републички инспектор доноси решење о одузимању ов лашћења.
По жалби против решења републичког инспектора о одузимању ов лашћења
просв етном инспектору у органу коме је пов ерено в ршење инспекцијских послов а, решав а
министар.
Услови за просветног инспектора
Члан 150.
Послов е просв етног инспектора може да обав ља:
1)

дипломирани прав ник – мастер или дипломирани прав ник који је стекао в исоко
образов ање на основ ним студијама у трајању од најмање четири године са
положеним стручним испитом за рад у органима држав не управ е или са
положеним испитом за секретара установ е и који има најмање пет година радног
искуств а у држав ним органима, органима аутономне покрајине, установ и или
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органима јединице локалне самоуправ е на послов има образов ања и в аспитања
или другим инспекцијским послов има;
2)

лице са стеченим образов ањем из члана 8. став 2. ов ог закона, положеним
стручним испитом у области образов ања, односно лиценцом за настав ника,
в аспитача и стручног сарадника, са најмање пет година радног искуств а у
области образов ања и в аспитања, као и држав ним стручним испитом.

Просв етни инспектор дужан је да се стално стручно усав ршав а ради успешнијег
оств арив ања и унапређив ања инспекцијског надзора.
Програм и облике стручног усав ршав ања, начин пров ере сав ладаности програма,
образац ув ерења о сав ладаном програму и друга питања у в ези са стручним усав ршав ањем,
прописује министар.
Стручно-педагошки надзор
Члан 151.
Послов е стручно-педагошког надзора в рши просв етни сав етник.
Просв етни сав етник:
1)

в реднује кв алитет рада установ е, односно дома ученика на основу утврђених
стандарда, оств арив ање разв ојног плана и програма образов ања и в аспитања;

2)

пружа помоћ и подршку самов реднов ању установ е;

3)

прати поштов ање општих принципа и оств арив ање циљев а образов ања и
в аспитања;

4)

сав етује и пружа стручну помоћ настав нику, в аспитачу, стручном сараднику и
директору ради побољшања кв алитета њихов ог рада и рада установ е и
оств арив ања стандарда постигнућа;

5)

сав етује и пружа стручну помоћ установ и у обезбеђив ању заштите деце, ученика
и запослених од дискриминације, насиља, злостав љања и занемарив ања у
установ и;

6)

оств арује непосредан ув ид у рад установ е, односно дома ученика, настав ника,
в аспитача, стручног сарадника и директора;

7)

присуствује изв ођењу настав е, испита и других облика образов но-в аспитног
рада;

8)

прати оств арив ање огледа;

9)

процењује испуњеност услов а за стицање зв ања;

10)

прати и процењује кв алитет рада сав етника – спољног сарадника;

11)

предлаже установ и, министру и надлежним органима предузимање неопходних
мера за отклањање неправ илности и недостатака у обав љању образов нов аспитног, стручног, односно в аспитног рада и за њихов о унапређив ање.

Просв етни сав етник у обављању послов а из став а 2. тач. 1), 3) до 5), ов ог члана,
прибав ља мишљење од представ ника ученичког парламента, као и у в ези са питањима из
члана 105. став 1. тач. 1), 2) и 4) ов ог закона.
Услови за просветног саветника
Члан 152.
Послов е просв етног сав етника може да обав ља лице које има:
1)

одгов арајуће образов ање из члана 8. ст. 2. и 4. ов ог закона;

2)

лиценцу за настав ника, в аспитача и стручног сарадника;

3)

осам година рада у области образов ања и в аспитања;
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4)

оств арене резулатате у разв оју образов ања и стечен професио-нални углед;

5)

стручне радов е објав љене у међународним или домаћим часописима или
зборницима са рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго
настав но средств о.

Послов е просв етног сав етника може да обав ља лице из став а 1. ов ог члана које
положи држав ни стручни испит и испит за просв етног сав етника.
Просв етном сав етнику који не положи испите из став а 2. ов ог члана у прописаном
року – престаје радни однос.
Просв етни сав етник дужан је да се стално стручно усав ршав а ради успешнијег
оств арив ања и унапређив ања стручно-педагошког надзора.
Програм, начин и рок за полагање, састав и начин рада комисије Министарств а пред
којом се полаже испит за просв етног сав етника, образац ув ерења о положеном испиту,
програм и облике стручног усав ршав ања просв етног сав етника, начин пров ере
сав ладаности програма, образац ув ерења о сав ладаном програму стручног усав ршав ања и
друга питања у в ези са стручним усав ршав ањем, прописује министар.
Саветник – спољни сарадник
Члан 153.
За пружање сав етодав не и стручне помоћи настав нику, в аспитачу и стручном
сараднику, а ради кв алитетнијег обав љања образов но-в аспитног рада, Министарств о
одређује листу сав етника – спољних сарадника за предмете, групе и области предмета,
актив ности и стручне послов е (у даљем тексту: сав етник).
Министарств о решењем одређује број сав етника неопходних за пружање помоћи из
став а 1. ов ог члана.
Избор сав етника в рши министар решењем на основу конкурса.
Настав ник, васпитач, и стручни сарадник и сав етник зав ода који испуњав а услов е из
члана 152. став 1. тач. 1) до 4) ов ог закона и настав ник в исокошколске установ е који
испуњав а услов е из члана 152. став 1. тач. 1), 3) и 4) ов ог закона, може да буде изабран за
сав етника.
Предност под једнаким услов има има кандидат који је стекао зв ање из члана 129.
став 2. ов ог закона или зв ање на основ у закона којим се уређује в исоко образов ање,
односно има стручне радов е објав љене у међународним или домаћим часописима или
зборницима са рецензијом, одобрени уџбеник, приручник или друго настав но средств о.
Са сав етником се закључује угов ор о допунском раду, након добијене сагласности
директора установ е у којој је сав етник у радном односу.
Сав етник поступа по налозима министра.
Сав етник пружа стручну помоћ настав нику, в аспитачу, стручном сараднику, стручним
в ећима, актив има и тимов има: демонстрирањем поступака и метода, одржав ањем огледног
часа или актив ности, пружањем пов ратне информације о актив ностима и предузетим
мерама настав ника, в аспитача и стручног сарадника, дав ањем стручних препорука за
побољшање рада и сарађује са просв етним сав етником и просв етним инспектором.
О изв ршеном задатку сав етник подноси изв ештај министру.
Сав етник може да буде искључен са листе ако му је суспендов ана или одузета
лиценца у установ и, ако се на основ у в реднов ања рада оцени да послов е не изв ршав а на
кв алитетан начин.
Начин вршења стручно-педагошког надзора
Члан 154.
Начин в ршења стручно-педагошког надзора и обав љања послов а сав етника, мерила
за в реднов ање кв алитета рада установ е, начин в реднов ања рада просв етног сав етника и
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сав етника и образац легитимације за просв етног сав етника и инспектора, прописује
министар.

X. ФИНАНСИРАЊ Е ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА ЧИЈ И Ј Е ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА
СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈ ИНА И Ј ЕДИНИЦ А ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Начин финансирања делатности установа
Члан 155.
Средств а за финансирање делатности установ а утв рђују се на основ у економске
цене за оств арив ање програма образов ања и в аспитања, по детету и ученику.
Економска цена из став а 1. ов ог члана обухв ата св е текуће расходе по детету и
ученику, из св их изв ора финансирања, у складу са прописима којима се уређује буџетски
систем.
Економска цена из став а 2. ов ог члана исказује се јединств ено и структурно и
састав ни је део Меморандума о буџету.
Ближе услов е и мерила за утв рђив ање економске цене образов ања и в аспитања по
детету и ученику на одређеном подручју, из одређених група, по нив оима и в рстама
образов ања, неопходан број запослених, в реме и поступак ув ођења, прописује министар.
Извори средстава
Члан 156.
Средств а за финансирање делатности установ а чији је оснив ач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправ е обезбеђују се у буџету Републике
Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправ е.
Установ е могу да оств аре и сопств ене приходе по основу донација, спонзорств а,
школарине, угов ора и других послов а, у складу са законом.
Оств арив ање прихода, ев идентирање и коришћење средстав а из став а 2. ов ог члана
в рши се у складу са прописима којима се уређује буџетски систем.
Средств а из ст. 1. и 2. ов ог члана обезбеђују се у складу са критеријумима и
стандардима финансирања установ е које прописује министар.
Средства из буџета Републике Србије
Члан 157.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средств а за стицање образов ања и
в аспитања деце и ученика у основ ној и средњој школи које оснив а Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправ е.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средств а за:
1) оств арив ање припремног предшколског програма у години пред полазак у школу;
2) оств арив ање предшколског програма за рад са децом са сметњама у разв оју;
3) оств арив ање предшколског програма за рад са децом на болничком лечењу;
4) плате, накнаде и додатке запослених у основ ним и средњим школама, социјалне
доприносе и отпремнине;
5) разв ојне програме и пројекте установ а, као и учешће Републике Србије у области
инв естиција, стручног усав ршав ања запослених и такмичења ученика на
републичком и међународном нив оу, у складу са утв рђеним средств има, а према
програмима и критеријумима које прописује министар;
6) рад уникатних школа и школа од посебног интереса за Републику Србију, које
одреди Влада;
7) подршку посебно талентов аним ученицима у в иду беспов ратне нов чане помоћи
коју министар прописује посебним актом св аке године.
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На утв рђив ање и обрачун плата, накнада и додатака запослених у установ и
примењују се прописи којима се уређују плате и накнаде и друга примања запослених у
јав ним службама.
Средства из буџета аутономне покрајине
Члан 158.
У буџету аутономне покрајине обезбеђују се средств а за део економске цене, у
складу са законом којим се уређује финансирање установ а на територији аутономне
покрајине.
Средства у буџету јединице локалне самоуправе
Члан 159.
У буџету јединице локалне самоуправ е обезбеђују се средств а за део економске цене
образов ања и в аспитања деце и ученика која обухв ата остале текуће расходе, а на основу
утврђене економске цене из члана 155. ов ог закона.
У буџету јединице локалне самоуправ е обезбеђују се средств а и за:
1)

оств арив ање делатности предшколског в аспитања и образов ања (полуднев ни и
целоднев ни борав ак, исхрана, нега и прев ентив на заштита деце предшколског
узраста) у в исини 80 одсто од економске цене по детету, укључујући у целости
средств а за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет
послодав ца, отпремнине, као и помоћи запослених у предшколској установ и и
остале текуће расходе;

2)

стручно усав ршав ање запослених;

3)

јубиларне награде и помоћ запосленима у основ ној и средњој школи;

4)

прев оз: деце и њихов их пратилаца ради похађања припремног предшколског
програма на удаљености в ећој од дв а километра, ученика основ не школе на
удаљености в ећој од четири километра од седишта школе; прев оз, смештај и
исхрану деце и ученика са сметњама у разв оју, без обзира на удаљеност места
станов ања од школе; прев оз ученика на републичка и међународна такмичења;

5)

прев оз запослених;

6)

капиталне издатке;

7)

заштиту и безбедност деце и ученика, у складу са прописаним мерама из члана
42. ов ог закона.

8)

друге текуће расходе, осим оних за које се средств а обезбеђују у буџету
Републике Србије.
Обезбеђивање средстава за виши квалитет образовања
Члан 160.

Установ а може учешћем родитеља деце и ученика, јединице локалне самоуправ е,
донатора, спонзора или од проширене делатности да обезбеди средств а за в иши кв алитет у
области предшколског, основ ног и средњег образов ања.
Средств а из став а 1. ов ог члана користе се за побољшање услов а образов ања и
в аспитања у погледу простора, опреме и настав них средстав а, за оств арив ање програма
који нису делатност установ е, за исхрану и помоћ деци и ученицима.

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 161.
Нов чаном казном од 30.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај установ а ако:
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1)

почне са радом, организује издв ојено одељење, обав ља проширену делатност,
изв рши статусне промене и промене назив а и седишта установ е, супротно чл. 30.
до 34. ов ог закона;

2)

не пропише начин и поступак за заштиту и безбедност деце, односно ученика
(члан 42);

3)

не предузима или неблагов ремено предузима, односно не предузима
одгов арајуће мере у случајев има пов реда забрана из чл. 44. до 46. ов ог закона и
тежих пов реда радних обав еза запослених;

4)

дозв оли страначко организов ање или делов ање у установ и и коришћење
простора установ е у те св рхе супротно члану 46. ов ог закона;

5)

не донесе разв ојни план и годишњи план рада у року прописаном ов им законом
или их не примењује (чл. 49. и 89);

6)

не донесе благов ремено, односно не оств арује програм образов ања и в аспитања
или не предузима мере за оств арив ање принципа, циљев а и стандарда
постигнућа (чл. 71, 76, 78, 80. и 81);

7)

не донесе или не оств арује индив идуални образов ни план (члан 77);

8)

не упише дете у предшколску установу, односно основ ну школу ради похађања
припремног предшколског програма (члан 97);

9)

не упише дете које има пребив алиште на подручју школе (члан 98);

10)

спров оди оглед без одобрења министра или в рши статусне промене за в реме
огледа, супротно члану 101. ов ог закона;

11)

прими у радни однос запосленог који не испуњав а услов е из чл. 120. до 123. ов ог
закона или на начин и по поступку, супротно чл. 130. до 132. ов ог закона;

12)

не достав и Министарств у св е податке у в ези са лиценцом настав ника, в аспитача
и стручног сарадника из чл. 127. и 128. ов ог закона;

13)

закључи угов ор о изв ођењу настав е супротно члану 135. ов ог закона;

14)

не удаљи са рада запосленог због учињене теже пов реде радне обав езе (члан
140);

15)

не поступи по решењу просв етног инспектора (члан 148. став 1. тач. 2) и 3)).

Нов чаном казном од 5.000 до 50.000 динара за прекршај из став а 1. ов ог члана
казниће се и директор, односно одгов орно лице установ е.
Члан 162.
Нов чаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се за прекршај родитељ,
односно старатељ ако намерно или без оправ даног разлога не упише дете у предшколску
установ у ради похађања припремног предшколског програма или ако дете неоправ дано
изостаје из предшколске установ е (члан 97. став 4).
Члан 163.
Нов чаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се за прекршај родитељ,
односно старатељ ако намерно или без оправ даног разлога не упише дете у основ ну школу
или ако дете без оправ даних разлога не похађа наставу у основ ној школи (члан 98. став 1. и
члан 112. став 2. тачка 1).
Члан 164.
Нов чаном казном од 30.000 до 50.000 хиљада динара казниће се родитељ, односно
старатељ детета или ученика који учини пов реду забране из члана 45. став 8. ов ог закона.
За прекршај из став а 1. ов ог члана, када га учини малолетни ученик, казниће се
његов родитељ, односно старатељ, казном из став а 1. ов ог члана, у складу са законом којим
се уређују прекршаји.
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Члан 165.
Нов чаном казном од 30.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај зав од ако не
припреми одгов арајући материјал и достав и га министру у одређеном року (члан 24. став 1).
Нов чаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из став а 1. ов ог
члана и директор зав ода, као одгов орно лице.

XII. ПОВЕРАВАЊ Е ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈ ИНИ
Члан 166.
Послов и утв рђени чланом 29. ст. 5. до 8, чланом 31. став 2, чланом 32. став 4, чланом
33. став 6, чланом 34. став 3, чланом 35. став 2. и ст. 4. до 8, чланом 36. став 2, чланом 54.
став 7, чланом 55. ст. 5. и 6, чланом 56. став 1, чланом 59. (послов и полагања испита за
директора), чланом 60. ст. 6, 7, 10. и 11, чланом 61. став 2, чланом 62. став 2, чланом 63. ст.
6. до 8, чланом 68. (послов и полагања испита за секретара), чланом 79. став 4, чланом 88.
ст. 5. и 6, чланом 90. ст. 2. и 3, чланом 91. став 5, чланом 111, чланом 123. (послов и
полагања испита за лиценцу), чланом 146. ст. 4. и 5. и чланом 149. ов ог закона, пов ерав ају
се аутономној покрајини.
Средств а за финансирање установ а на територији аутономне покрајине, обезбеђују
се у складу са законом.
Послов и зав ода из члана 19. став 1. тач. 2) и 5), члана 20. став 1. тач. 12) и 13), члана
21. став 1. тач. 2), 3) и 4), члана 22. ов ог закона, који се односе на образов но-в аспитни рад
који се изв оди на језицима националних мањина, пов ерав ају се Педагошком зав оду
Војв одине.
Органи аутономне покрајине сарађују са органима Републике Србије и органима
јединице локалне самоуправ е у обав љању послов а из став а 1. ов ог члана.
Министарств о има према аутономној покрајини, у погледу пов ерених послов а
држав не управ е из став а 1. ов ог члана, прав а и дужности прописане законом којим се
уређује држав на управ а.

XIII. ПРЕЛАЗ НЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 167.
Чланов и Националног просв етног сав ета које је Народна скупштина изабрала до
ступања на снагу ов ог закона, обав љаће дужност до истека мандата.
Члан 168.
Влада ће, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ов ог закона, именов ати
чланов е Сав ета за стручно образов ање и образов ање одраслих.
Члан 169.
Влада, односно орган аутономне покрајине ће, у року од годину дана од дана ступања
на снагу ов ог закона, утв рдити мрежу средњих школа.
Влада ће, у року од шест месеци од дана ступања на снагу ов ог закона, утв рдити
критеријуме за доношење мреже предшколских установ а и основ них школа.
Јединица локалне самоуправ е ће, у року од годину дана од дана утв рђив ања
критеријума из став а 2. ов ог члана, утв рдити мрежу предшколских установ а и основ них
школа на св ом подручју .
Члан 170.
Подзаконски акти донети до ступања на снагу ов ог закона примењују се ако нису у
супротности са ов им законом, до доношења прописа на основ у ов ог закона.
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Члан 171.
Министар ће донети подзаконске акте у року од дв е године од дана ступања на снагу
ов ог закона, осим:
1)

програма зав ршног испита у основ ном образов ању и в аспитању, који ће донети
до краја школске 2009/2010. године;

2)

акта из члана 136. став 4. ов ог закона, који ће донети до почетка школске
2010/2011. године;

3)

програма зав ршних испита у стручној школи, које ће донети до краја школске
2012/2013. године;

4)

програма опште, стручне и уметничке матуре, које ће донети до краја школске
2013/2014. године.

Министар ће решењем утв рдити број запослених у општинској, односно градској
управ и за обав љање послов а просв етног инспектора, у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ов ог закона. Решење се објав љује у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Општинска, односно градска управ а ће у року од 60 дана од дана објав љив ања
решења из став а 1. ов ог члана усагласити број просв етних инспектора са бројем утв рђеним
тим решењем.
Члан 172.
Установ а је дужна да у року од шест месеци од дана ступања на снагу ов ог закона
усагласи статут, организацију и начин рада са ов им законом.
Установ и која је поднела захтев за в ерификацију пре ступања на снагу ов ог закона,
утврдиће се испуњеност услов а по прописима који су в ажили до дана ступања на снагу ов ог
закона.
Установ а ће поднети захтев за в ерификацију, од доношења акта из члана 30. став 4.
ов ог закона, и то:
1)

средња школа, у року од годину дана;

2)

предшколска установ а, у року од дв е године;

3)

основ на школа, у року од три године.
Члан 173.

Зав оди ће усагласити организацију и рад са ов им законом, у року од три месеца од
дана ступања на снагу ов ог закона.
Члан 174.
Директор установ е, изабран до дана ступања на снагу ов ог закона, дужан је да, у року
од две године од дана доношења подзаконског акта из члана 59. став 17. ов ог закона,
положи испит за директора.
Директору из став а 1. ов ог члана престаје дужност ако не положи испит у року из
став а 1. ов ог члана.
Члан 175.
Прав а из члана 91. став 1. тачка 3) ов ог закона, оств арује в анредан ученик који се
прв и пут упише у средњу школу, почев од прв ог наредног конкурса за упис.
Члан 176.
Школа која оств арује програм основ ног образов ања одраслих по прилагођеном
програму може да упише лица између 10 и 15 година жив ота ради зав ршав ања започетог
основ ног образов ања, закључно са школском 2012/2013. годином.
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Члан 177.
Одредбе члана 99. ов ог закона примењив аће се на упис ученика у средњу школу
почев од школске 2011/2012. године.
Члан 178.
Огледи чије је спров ођење започело пре ступања на снагу ов ог закона, в реднов аће
се на начин прописан чланом 101. ов ог закона.
Члан 179.
Одредбе члана 8. став 4. и члана 121. став 9. ов ог закона, примењив аће се од
школске 2012/2013. године.
Члан 180.
Одредбе члана 155. ов ог закона примењив аће се поступно почев од школске
2011/2012. године.
На св е установ е примењив аће се одредбе члана 155. ов ог закона од школске
2014/2015. године.
Ближе услов е и мерила за утв рђив ање цене услуга у основ ном и средњем
образов ању и в аспитању за период од ступања на снагу ов ог закона закључно са школском
2013/2014. годином, прописује министар.
Члан 181.
Републички инспектор, који испуњав а услов е из члана 152. став 1. ов ог закона може
да обав ља послов е просв етног сав етника ако положи испит за просв етног сав етника.
Члан 182.
Зв ање педагошког сав етника и в ишег педагошког сав етника које је стекао настав ник,
в аспитач и стручни сарадник до 4. фебруара 1990. године, на основ у Закона о сталном
стручном усав ршав ању настав ног и в аспитног особља („Службени гласник СРС”, бр. 47/78пречишћени текст, 16/79 и 43/84) изједначав а се зв ањем педагошког сав етника, односно
в ишег педагошког сав етника, из члана 129. став 2. ов ог закона.
Члан 183.
Лице које је положило стручни испит у области образов ања, а 25. јуна 2003. године
није било у радном односу у установ и, сматра се да има лиценцу.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник који је 25. јуна 2003. године био у радном
односу у установ и, а имао је прекид радног односа после ов ог датума, и положио стручни
испит у области образов ања до 25. јуна 2005. године, сматра се да има лиценцу.
Приправ ник – в олонтер који се годину дана оспособљав ао за самосталан образов нов аспитни рад у установ и и који је положио стручни испит у области образов ања до 25. јуна
2005. године, сматра се да има лиценцу.
Настав нику, в аспитачу и стручном сараднику који је пре заснив ања радног односа у
установ и у Републици Србији положио стручни испит у области образов ања по прописима
Републике Црне Горе, положени стручни испит признаје се као лиценца ако је тај испит
положен до 16. јуна 2006. године.
Стручном сараднику – библиотекару који нема положен стручни испит у области
образов ања, а има положен испит у области библиотекарств а, на испиту за лиценцу
признаје се одгов арајући део положеног испита.
Настав ник, в аспитач и стручни сарадник који је прв и пут заснов ао радни однос у
установ и после 25. ју на 2003. године и који је положио стручни испит у области образов ања
до 25. јуна 2005. године, сматра се да нема лиценцу.

75

Приправ ник – в олонтер који је ангажов ан у установ и после 25. јуна 2003. године и који
је положио стручни испит у области образов ања до 25. јуна 2005. године, сматра се да нема
лиценцу.
Члан 184.
Даном ступања на снагу ов ог закона престају да в аже одредбе:
1) чл. 2. и 21. став 3, чл. 43, 46, 52, 54, 63, 65, 66, 88, члан 92. став 3, члан 96. ст. 2. и
5. и члан 105. став 2. Закона о основ ној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др.
закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 66/94- др. закон, 22/02, 62/03-др. закон, 64/03-др.
закон и 101/05-др. закон);
2) чл. 2. и 26. став 3, члан 48. ст. 8. и 10, чл. 62. до 66. Закона о средњој школи
(„Службени гласник РС”, бр. 50/92, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 24/96,
23/02, 25/02-исправ ка, 62/03-др. закон, 64/03-др. закон и 101/05-др. закон).
Одредбе чл. 83. и 84. и члана 85. ст. 1. и 2, осим у делу који прописује да се решењем
одређује в рста школе коју ће дете уписати, ст. 3. до 5. и став 9, чл. 86. до 88. Закона о
основ ној школи и члана 24. став 5. Закона о средњој школи, примењив аће се до доношења
прописа из члана 77. став 12. и члана 98. став 19. ов ог закона. Одредбе члана 85. став 2 –
део којим се прописује да се решењем одређује в рста школе коју ће дете уписати и ст. 6. до
8. Закона о основ ној школи престају да се примењују закључно са 21. децембром 2009.
године.
Даном ступања на снагу ов ог закона престаје да в ажи Закон о основ ама система
образов ања и в аспитања („Службени гласник РС”, бр. 62/03, 64/03-исправ ка, 58/04, 62/04исправка, 79/05-др. закон и 101/05-др. закон).
Члан 185.
Ов ај закон ступа на снагу осмог дана од дана објав љив ања у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
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