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AHEKC ll CTATYTA OCHOBHE IIJKOIIE 3A OEPA3OBAIbE yLlEHl4KA CA CMEHtTN$/IArYI4QIEE9$Y:;n

,,MhoEPAr B.MAT]4h" ]cxor+ia urgla ia c6;raror'.,:t:{ yctHfin cn

l*eruni I p6isoi-r,-l'li!0gPe!- B, }itafii?

Ha ocuony rrfiaHa 100. H rrnaHa I 19. cran 1. raqKa 1) 3axoua o ocuoBaMa cr{creMa o6pasonarra r.r

Bacnl.Irarra (,,C1. rnacuux PCo' 6p. 38/2017,2712018 u 1012019) (aare: 3axoH), Illxonclcra
o46op Ocnonne IrrKoJIe sa o6pasoname yqeHr4xa ca cMerrsaMa y pa:nojy ,,Muo4par B.Maruh" je
Ha ceAHr,rrlr 0I.07.2022. AoHeo:

OAJIYKY O I43MEHAMA I,I AOIYHAMA CTATYTA OCHOBHE IIIKOJIE 3A
OEPA3OBAIbE YIIEHIIKA CA CMETIbAMA Y PA3BOJY,,MI4OIPAI B.MATI,Ih

Merra ce qJrau 13.- O[ruTI4 AKTII IIIKOJIE, raKo rrrro ce nocrojeheM,qoaaje c.rregehe:

,,TII1qsra re.Irocu cneAehe [paBl4nHr.rxe: IlpanurHr.rx o pa1y; Ilpanuna rroHarrrama y ycrauoBr{;
IlpanunuIEx o epfaHl43auuJu r.r clrcreMarwsauwju EoclroBa; flpanrannrErc o 6es6eAHocrr.r rt
3ApaBJEy Ha paAy; Ilpae4;ra 3aIrITI,ITe oA noxapa; Ilpatu:ruuK o Bacrrr{THo-Ar,rcqunlzncxoj
oAroBopHocrl'I fIeHI4xa; IIpannJIHI4K o AlrcqlrrrJrr,rncroj ogronopnocr[ 3arrocJreur,rx 3a rroBpeAy
paAHI{x o6ane:a; Ilpanmnuux o roxBa.rbr,rBa}6y u Harpalznarry freHr{Ka. Ilparnnuur< o
opraHlBaurajr 6ygercKor paqyHoBo.{crBa, flpanunnur o rrorJroHraMa 3anocJreurrx, ilpau{JrHr{K o
rlocqrrlKy I43paAe (puuancujcKor IIJIaHa, Ilpanunru,rK o 3alrrrr,rrr{ oA rroxapa, Ilpanunuur o
jaenuna ua6aexaMa, flpanunHzr o nanqenapzjcKo-apxr.rBcKoM rrocJroBarb, eBlrAeHTr{parby,
xracu(puroBarby, apxllBlaparby L{ rryBarby apxrrBcKe rpabe r,r AoK]MeHTapHor .,vlatepujwra,,
llparuruux o [ocrynKy cupoeofema florrrca r4MoBr,rHe ra o6anesa.

Aoaaje ce ruraH 15a - AEJIATHOCT IIIKOJIE, u rJracrr:

<Ycranosa Moxe Aa norlHe ca pa,qoM z 4a o6an.ma AenarHocr o6pa:orarravr Baarrvrrarba, axo
ucllyrbaBa ycnoBe 3a ocHr,rBarbe u v}./.a..

1) upouncaull [pocrop, onpeMy Lr HacraBHa, o.quocHo Ar.rAaKTr.rrrKa cpeAcrBa;
2) HacraBHr,rKe, Baclr4Tarre v crpyqHe capaAHr.rKe y paAHoM oAuocy, o.{HocHo u:jane
caHlacHocrl{ HacraBHLrKa, Bacrrvtrav.a u crpyrrHl4x capaAHr.rKa la 6u 3acHoBzurr4 paqnu oAHoc
uajnacuuje,qaHoM [oqerKa para ycraHoBe;
3) ynucauy Aerly, oAHocHo peAoBHe yqeHr4Ke;
4) o6er6efeue xurnjeucro-rexHrIqxe ycroBe (caHurapne r{ rpor[BroxapHe), y cxnagy ca
nponucrurMa xojnua ce ypelyje osa o6racr.
Emaxe ycnoBe 3a ocHI,IBaILe, florreraK pa}a u o6aeJ6arbe AeJrarHocrr{ ycraHoBe, npouucyje
MLIHI4CTap.))

flogaje ce ruraH 156 u rJracn:
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«Одељенски старешина прати развој ученика, његове способности и пружа подршку у 

комуникацији психологу НСЗ, који обавља професионалну оријентацију» 

 

Додаје се члан 15б и гласи: 

 

„Установа је стекла статус ресурсног центра (у даљем тексту: ресурсни центар) за 

пружање стручне подршке деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, њиховим породицама и другим образовним и васпитним установама. 

Ресурсни центар пружа и стручну подршку приликом избора, примене и набавке 

асистивне технологије у образовању и васпитању и прати нове правце развоја подршке 

деци, ученицима и одраслима са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

Одлуку о додели статуса ресурсног центра је донео министар бр.119-01-00139-3/2022-20 

ОД 30.03.2022.године, почев од школске 2022-2023. 

Ближе услове за стицање статуса ресурсног центра, организовања рада и престанка 

важења статуса прописује министар, уз сагласност министра надлежног за послове 

локалне самоуправе, министра надлежног за послове здравља и министра надлежног за 

послове социјалне заштите.“ 

Мења се члан 23.и додаје следеће: 

 

«Смернице за прилагођавање програма наставе и учења и смернице за пружање 

индивидуализоване додатне подршке за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, 

доноси Завод за унапређивање образовања и васпитања.“ 

Мења се члан 26. и додаје следеће: 

„Образовно-васпитни рад остварује се у току школске године, која почиње 1. септембра, 

извођењем химне Републике Србије, а завршава се 31. августа наредне године.“ 

Додаје се члан 27- ЗАВРШНИ ИСПИТ, а и гласи: 

„Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са 

његовим чулним и моторичким могућностима, односно условима које захтева одређена 

врста инвалидитета. Програм, начин организације и спровођења испита и друга питања од 

значаја за испите, прописује министар“ 

Мења се члан 31- ЕВИДЕНЦИЈЕ, и додаје следеће: 

„ Став 2) се допуњује следећим: Јединствени информациони систем просвете  ЈИСП  је 

скуп база података и рачунарских програма, потребних за прикупљање и обраду података 

у евиденцијама и регистрима, уз обезбеђивање заштите података о личности. 

Установа води евиденцију о деци, ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом 

обухваћеним образовањем, о родитељима, односно другим законским заступницима и о 

запосленима. Уколико установа, води евиденцију у електронском облику у оквиру ЈИСП-

а, у складу са овим и посебним законом, Министарство је обрађивач података у погледу 

администрирања система, чувања и заштите података. 



Ближе услове и начин успостављања ЈИСП-а, регистара, вођења, обраде, уноса, 

ажурирања, доступности података који се уносе у регистре, као и врсти статистичких 

извештаја на основу података из регистара, прописује министар. 

Додаје се члан 31а - ЈИСП и гласи: 

„За потребе вођења регистра података и заштите података о личности формира се 

Јединствени образовни број (у даљем тексту: ЈОБ) који прати његовог носиоца кроз све 

нивое образовања и васпитања и представља кључ за повезивање свих података о ученику 

у ЈИСП-у. ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која се састоји од 16 

карактера и која се додељује ученику  у аутоматизованом поступку преко ЈИСП-а, на 

захтев установе при првом упису у установу.Привремени ЈОБ додељује се детету, 

ученику, одраслом и студенту до добијања јединственог матичног броја грађана, страном 

држављанину, лицу без држављанства, прогнаном и расељеном лицу. Начин доделе ЈОБ-а 

и примене мера безбедности, прописује министар.“ 

Додаје се члан 31б- ЈОБ и гласи: 

„Подаци у регистру деце, ученика и одраслих и о родитељима, односно другим законским 

заступницима уносе се у регистар деце, ученика и одраслих  преко ЈОБ-а, у складу са 

Законом  и то: 

1) податке за одређивање идентитета детета, ученика и одраслог: ЈОБ, пол, датум, место и 

држава рођења, држава и место становања; 

2) податке за одређивање образовног статуса детета, ученика и одраслог: претходно 

завршен програм образовања и васпитања, односно ниво образовања, шифре 

квалификација, језик на којем су завршени претходни нивои образовања и васпитања, 

установа, група, разред и одељење у који је уписан, врста и трајање програма образовања, 

језик на коме се изводи образовно-васпитни рад, матерњи језик, национална припадност 

(изјашњавање о националној припадности није обавезно), изборни програми, образовање 

по индивидуалном образовном плану, оцене, положени испити, похвале и награде 

освојене током образовања, изостанци, владање и издате јавне исправе; 

3) податке за одређивање социјалног статуса детета, ученика и одраслог: припадност 

социјално угроженим категоријама становништва, услови становања и стање породице; 

социјални статус родитеља, односно другог законског заступника: стечена стручна 

спрема, занимање и облик запослења; 

4) податке за одређивање телесног и моторичког статуса ученика у оквиру образовно-

васпитног система, добијених кроз систем праћења телесног и моторичког статуса 

ученика у оквиру наставе физичког и здравственог васпитања; 

5) податке за одређивање функционалног статуса детета, ученика и одраслог: подаци 

добијени на основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и 



социјалне подршке коју утврђује интерресорна комисија, односно Школа и уносе се у 

регистар као податак о постојању функционалних потешкоћа у домену вида, слуха, грубе 

или фине моторике, интелектуалних потешкоћа, потешкоћа са комуникацијом, са 

понашањем и социјализацијом. 

Руковалац подацима из ст.1. овог члана је Министарство. 

Додаје се члан 31в- Евиденција о запосленима у установи и гласи: 

„Подаци о запосленима о којима установа води евиденцију су лични подаци, и то: име и 

презиме, јединствени матични број грађана, пол, датум рођења, место, општина и држава 

рођења, држављанство, национална припадност (изјашњавање о националној припадности 

није обавезно), адреса, место, општина и држава становања, контакт телефон, адреса 

електронске поште, ниво и врста образовања и установа у којој је стечен највиши степен 

образовања, податак о образовању из члана 142. Закона, психолошкој процени 

способности за рад са децом и ученицима, познавању језика националне мањине, 

стручном испиту, односно лиценци, врсти радног односа, начину и дужини радног 

ангажовања, истовременим ангажовањима у другим установама, подаци о стручном 

усавршавању и стеченим звањима, изреченим дисциплинским мерама, подаци о 

задужењима и фонду часова наставника, васпитача, стручних сарадника и помоћних 

наставника, учешћу у раду органа установе, а у сврху остваривања образовно-васпитног 

рада, у складу са Законом и посебним законом, као и други подаци које установа води, у 

складу са законом“ 

Додаје се члан 31г - Подаци у регистру запослених у установама  и гласи: 

„Подаци из евиденције о запосленима уносе се у регистар запослених, и то: 

1) податке о идентитету: име, презиме, име једног родитеља, јединствени матични број 

грађана, пол, датум, место и држава рођења, држава и место становања, адреса, контакт 

телефон и други подаци у складу са законом; 

2) податке о професионалном статусу: степен и врста образовања, језик на којем је 

стечено основно, средње и високо образовање, установа у којој је ангажован, радно-

правни статус, стручно усавршавање, положени испити за лиценцу и подаци о суспензији 

и одузимању лиценце, каријерно напредовање и кретање у служби. 

За установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе подаци о запосленима су плата и подаци за њен обрачун и исплату. 

Од података из регистра запослених доступни су јавности име и презиме, степен и врста 

образовања, установа у којој је ангажован, подаци о стручном испиту, односно лиценци и 

каријерном напредовању. 

Руковалац подацима из ст. 1. и 2. овог члана је Министарство. 



Сврха обраде података, примаоци података из евиденције и регистара, ажурирање и 

заштита података 

За установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе подаци о запосленима су плата и подаци за њен обрачун и исплату. 

Руковалац подацима из ст. 1. и 2. овог члана је установа.“ 

 

Додаје се члан 31д -Дигитализација школских процеса и активности, и гласи: 

 

„Школа је изабрала образовну платформу Google Disc и уредски пакет Microsoft Office . 

Апликацијама Оffice  система се приступа преко интернет прегледача уређаја (рачунар, 

лаптоп, таблет). 

Платформа Microsoft Office  користи се за комуникацију запослених преко имејл поште и 

за складиштење, организовање и дељење школских докумената у електронском облику, а 

Microsoft Teams за реализацију онлајн наставе као и за групну комуникацију и сарадњу са 

ученицима и наставницима. 

На платформи Microsoft Office  доступна су у електронском облику следећа документа: 

1) Кључна школска документа (Годишњи план рада, Извештај о остваривању 

Годишњег плана рада, Школски програм, Развојни план школе, каталози уџбеника и 

друго); 

2) Обрасци; 

3) Индивидуални планови наставника и стручних сарадника; 

4) Планови и извештаји о раду – запослених (40-часовна радна недеља,  стручно 

усавршавање), тимова,  Савета родитеља 

5) Записници са седница тимова,  стручних актива и Савета родитеља. 

Директор сваке школске године именује школског администратора, који је одговоран за 

приступ (креирање нових налога, доделу лозинки за приступ и сл.) и уређивање наведених 

платформи. 

Главни циљ примене образовних платформи јесте повећање интерактивности између 

корисника, као и доступност информацијама и садржајима, према потребама корисника“ 

Брише се члан 34. 

Мења се члан 37. У ставу 2) и додаје: 



„Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине 

чланове, укључујући и председника или орган управљања установе, на лични захтев 

члана, као и у случају да: 

1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу 

закона и статута дужан да доноси; 

2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањима или несавесним радом 

онемогућава рад органа управљања; 

3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности; 

4) скупштина јединице локалне самоуправе покрене иницијативу за разрешење члана 

органа управљања именованог на њен предлог; 

5) савет родитеља покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања 

именованог на његов предлог; 

6) васпитно-образовно, односно наставничко и педагошко веће покрене иницијативу за 

разрешење члана органа управљања именованог на његов предлог; 

За члана органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице: 

1) које је правноснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је правноснажно 

осуђено за кривично дело: насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична дела примање или давање 

мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; 

2) које би могло да заступа интересе више структура (родитеља, односно других 

законских заступника, запослених у установи, представника јединице локалне 

самоуправе), осим чланова синдиката; 

3) чији су послови, дужност или функција неспојиви са обављањем послова у органу 

управљања у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу 

јавних функција; 

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе; 

5) које је изабрано за директора друге установе; 

6) које обавља послове секретара или помоћника директора те установе; 

7) у другим случајевима, утврђеним законом. 

 

Мења се члан 38.-ШКОЛСКИ ОДБОР и додаје следеће: 



Орган управљања установе: 

„1) одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора установе; 

 2) образује комисију за вођење дисциплинског поступка против директора и доноси 

одлуку о одговорности директора за тежу повреду радне обавезе или повреду забране из 

члана 110–113. овог Закона о основама система образовања и васпитања“ 

У тачки 11. Додаје се „образовних“ између стандарда постигнућа односно стандарда 

образовних  постигнућа. 

Члан 40. – КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА се мења и допуњује следећим: 

„Директор установе бира се на основу конкурса.  

Конкурс за избор директора расписује орган управљања установе. 

Конкурс за избор директора расписује се најраније шест месеци, а најкасније четири 

месеца пре истека мандата директора. 

Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља 

се установи. 

Орган управљања образује комисију за избор директора (у даљем тексту: Комисија) која 

има три члана и три заменика чланова из редова: наставног, васпитног и техничког особља 

и спроводи поступак за избор директора, и то: обраду конкурсне документације, утврђује 

испуњеност законом прописаних услова за избор директора, обавља интервју са 

кандидатима и прибавља мишљење васпитно-образовног, наставничког, односно 

наставничког и педагошког већа о пријављеним кандидатима. 

Мишљење већа даје се на посебној седници којој присуствују сви запослени и који се 

изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем. 

Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Комисија цени и доказ о 

резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника). 

Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора 

установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 

спољашњег вредновања. 

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку за избор директора, који садржи 

достављену документацију кандидата и потребна мишљења и доставља их органу 

управљања у року од осам дана од дана завршетка поступка. 

Орган управљања, на основу извештаја, сачињава образложену листу свих кандидата који 

испуњавају услове и предлог за избор директора, које заједно са извештајем Комисије, 

доставља министру у року од осам дана од дана достављања извештаја Комисије. 

Министар у року од 30 дана од дана пријема документације, врши избор директора 

установе и доноси решење о његовом именовању, о чему установа обавештава лица која 

су се пријавила на конкурс. 

Уколико министар утврди да поступак конкурса за избор директора није спроведен у 

складу са законом, односно да би избор било ког кандидата са листе могао да доведе у 



питање несметано обављање делатности установе, у року од осам дана доноси решење о 

поновном расписивању конкурса за избор директора. 

Решење министра о именовању директора коначно је у управном поступку. 

Учесник конкурса има право на судску заштиту у управном спору. 

 

Додаје се члан 40а – СТАТУС ДИРЕКТОРА  и гласи: 

 

Орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено време. 

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи, доноси се 

решење о његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује 

одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца, остварује право 

на мировање радног односа на основу решења о именовању. 

Лице из ст. 2. и 3. овог члана има право да се након престанка дужности директора након 

првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за 

директора установе. 

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност због истека 

мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на 

послове који одговарају степену и врсти његовог образовања. 

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. овог члана остварује права као 

запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са законом.“ 

Додаје се члан 40б- ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОР и гласи: 

 

„Вршиоца дужности директора именује министар до избора новог директора у року од 

осам дана од дана наступања разлога за именовање вршиоца дужности директора. 

За вршиоца дужности директора установе може да буде именовано лице које испуњава 

прописане услове за директора установе, осим положеног испита за директора установе, и 

то до избора директора, а најдуже шест месеци. 

Након престанка дужности, вршилац дужности директора има право да се врати на 

послове које је обављао пре именовања. 

Права, обавезе и одговорности директора установе односе се и на вршиоца дужности 

директора. 

Бришу се чланови 44. и 45. 

 

Члан 46. се мења и допуњује у ставу 2) тачка 2. и то додавањем речи „образовних“ између 

стандарда постигнућа односно стандарда образовних  постигнућа. 



 

Додаје се члан 46а и гласи: 

 

„Изузетно, директор може да обавља и послове наставника, васпитача и стручног 

сарадника, у складу са решењем министра. 

Инструктивно-педагошки увид у рад директора који обавља послове из става 1. овог члана 

врши просветни саветник.“ 

 

Мења се члан 47.- ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА и додаје следеће: 

 

„Министар разрешава директора установе, ако је утврђено да: 

1) не испуњава услове за пријем у радни однос; 

2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев органа управљања или министра; 

3) установа није благовремено донела програм образовања и васпитања, односно не 

остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање 

принципа, циљева и стандарда образовних постигнућа; 

4) установа не спроводи мере за безбедност и заштиту деце и ученика; 

5) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима 

повреда забрана дискриминације, забрана насиља, злостављања и занемаривања, забрана 

понашања које вређа углед, част или достојанство, и тежих повреда радних обавеза 

запослених; 

6) у установи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације; 

7) у установи се води евиденција и издају јавне исправе супротно овом и другом закону; 

8) не поступа по препоруци, налогу, односно мери надлежног органа за отклањање 

утврђених недостатака и неправилности; 

9) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-педагошки надзор и спољашње 

вредновање; 

10) је за време трајања његовог мандата школа два пута узастопно оцењена најнижом 

оценом за квалитет рада; 

11) омета рад органа управљања и запослених, непотпуним, неблаговременим и нетачним 

обавештавањем, односно предузимањем других активности којим утиче на законито 

поступање органа управљања и запослених; 

12) није обезбедио благовремен и тачан унос и одржавање базе података установе у 

оквиру јединственог информационог система просвете као и контролу унетих података; 

13) је у радни однос примио лице или ангажовао лице ван радног односа супротно закону, 

посебном колективном уговору и општем акту; 

14) је намерно или крајњом непажњом учинио пропуст приликом доношења одлуке у 

дисциплинском поступку, која је правноснажном судском пресудом поништена као 

незаконита и ако је установа обавезана на накнаду штете; 

15) је одговаран за прекршај из овог или другог закона, привредни преступ или кривично 

дело у вршењу дужности, као и другим случајевима, у складу са законом; 

16) и у другим случајевима када се утврди незаконито поступање. 

Директор је одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом нанесе установи, у 

складу са законом. 

Министар решењем разрешава директора у року од 15 дана од дана сазнања, а најкасније у 

року од једне године од наступања горе наведених услова. 



 

Мења се члан 48.- СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ, и додаје следеће: 

 

У ставу 5. члана се додаје и „одељенски старешина и када не изводи наставу у том 

одељењу“ 

  

Додаје се члан 59а – ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА  и гласи: 

 

„Одељењску заједницу чине ученици и одељењски старешина једног одељења.  

Начин рада одељенске заједнице се односи на учествовање у разним активностима у 

складу са могућностима и специфичностима ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом“ 

 

Мења се члан 65.  и додаје следеће: 

 

 „У ставу 1.тачка 3) учествује у поступку избора уџбеника, у складу са законом којим се 

уређују уџбеници.  Брише се  одредба „ предлагање изборних предмета“. Додаје се тачка 

3а. која гласи : учествује у предлагању садржаја ваннаставних активности и програма на 

нивоу установе“. 

 

Мења се члан 69. и додаје у став 4) који гласи: 

 

„Предшколско васпитање и образовање остварује се у трајању утврђеном програмом 

предшколског васпитања и образовања.Програм припреме детета пред полазак у основну 

школу, као део предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: припремни 

предшколски програм) траје четири сата дневно, најмање девет месеци и остварује га 

васпитач. Изузетно, припремни предшколски програм може да остварује наставник 

разредне наставе, када због малог броја деце није могуће формирати васпитну групу, већ 

се деца прикључују ученицима комбинованог одељења. 

 

Додаје се члан 69а-  Упис у развојну групу у предшколској установи и у школу за 

образовање ученика са сметњама у развоју и гласи: 

 

„У развојну групу у предшколској установи, односно у школу за образовање ученика са 

сметњама у развоју, дете узраста од три године до поласка у основну школу, односно 

ученик уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност 

родитеља, односно другог законског заступника. 

 

Додаје се члан 70а - Индивидуални образовни план и гласи: 

 

„Детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање 

физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског 

програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана. 



ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходно 

остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног 

педагошког профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након сагласности 

родитеља, односно другог законског заступника. 

Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у 

изради или давање сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну 

установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика.  

Врсте ИОП-а јесу: 

1) ИОП1 – прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни 

рад; учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад; 

2) ИОП2 – прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и 

учења и исхода образовно-васпитног рада; 

3) ИОП3 – проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика 

са изузетним способностима. 

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно образовање, 

односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику. 

Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине васпитач, 

стручни сарадник, сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у складу са 

потребама детета и педагошки асистент, односно лични пратилац детета, на предлог 

родитеља, односно другог законског заступника. 

Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе, 

односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, 

односно други законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки 

асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог 

законског заступника. 

Податак да је образовање стечено у складу са ИОП  уноси се у одговарајући део обрасца 

јавне исправе. 

 

 Мења се члан 71.- Оцењивање ученика  и додаје следеће: 

 

 У ставу 2) додаје се „образовних“ после речи стандарда постигнућа и гласи  „стандарда 

образовних постигнућа“. 

 У ставу 4) се брише реченица „Успех се оцењује из свих наставних предмета и из 

владања“ и додаје нова реченица „Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног 

програма и активности и из владања.“  

У став 4) додаје се следеће: „Владање ученика од првог до петог разреда основног 

образовања и васпитања оцењује се описном оценом која не утиче на општи успех 

ученика. 

Владање ученика од шестог разреда основног образовања и васпитања и ученика свих 

разреда средњег образовања и васпитања оцењује се бројчано на крају првог и другог 

полугодишта и утиче на општи успех. 

Закључна оцена из владања јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3), 

задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и улази у општи успех ученика.“ 

У став 4) додаје се следеће: „Општи успех ученика основног образовања и васпитања 

утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине 



закључних прелазних бројчаних оцена из обавезних предмета и из изборног програма као 

и оцене из владања, почев од шестог разреда. 

Додаје се став 5) који гласи: 

„Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту у основном и три пута у средњем 

образовању и васпитању, а ако је недељни фонд часова обавезног предмета, изборног 

програма и активности један час – најмање два пута у полугодишту“ 

 

Додаје се члан 72. – Завршни испит у основном образовању и гласи: 

 

„Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са 

његовим чулним и моторичким могућностима, односно условима које захтева одређена 

врста инвалидитета. 

 

Мења се члан 85.и додаје следеће: 

 

„За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-

дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену 

повреду забране  дискриминације,  забране насиља, злостављања и занемаривања и 

забране понашања које вређа углед, част или достојанство закључком покреће поступак 

одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније 

наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.“ 

„ Директор води поступак и окончава га решењем.“ 

 

Мења се члан 97. СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ  и додаје следеће: 

 

„Правне послове у установи обавља секретар. 

Секретар мора да има образовање из области правних наука, савладан програм обуке и 

дозволу за рад секретара (у даљем тексту: лиценца за секретара). 

Секретар се уводи у посао и оспособљава за самосталан рад савладавањем програма за 

увођење у посао и полагањем испита за лиценцу секретара. Секретару – приправнику 

директор одређује ментора са листе секретара установа коју утврди школска управа. 

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи испит 

за лиценцу за секретара. 

Трошкове полагања испита из става 4. овог члана сноси установа. 

Министарство издаје лиценцу за секретара. 

Секретару који не положи испит за лиценцу за секретара у року из става 4. овог члана 

престаје радни однос. 

Секретар који има положен стручни испит за секретара, правосудни или стручни испит за 

запослене у органима државне управе или државни стручни испит, сматра се да има 

лиценцу за секретара. 

Лиценца за секретара одузима се секретару који је осуђен правоснажном пресудом за 

повреду забране из чл. 110–113. овог закона, за кривично дело или привредни преступ у 

вршењу дужности. 

Ближе услове за рад секретара, стандарде компетенција и програме обука, стално стручно 

усавршавање, припрема кандидата за полагање испита за лиценцу секретара, програм 

испита за лиценцу секретара, начин и програм увођења у посао, начин, поступак и рок за 



пријаву полагања испита, састав и начин рада комисије Министарства, односно надлежног 

органа аутономне покрајине пред којом се полаже испит, садржај и образац лиценце за 

секретара, начин вођења регистра издатих лиценци за секретара, накнаде за рад чланова 

комисије и остала и друга питања у вези са радом секретара установе, прописује 

министар.“ 

 

Мења се члан 98. и додаје став 5) 

 

„Уколико надлежни орган не организује полагање испита за лиценцу приправнику који је 

у законом прописаном року пријављен за полагање испита за лиценцу, рок за полагање 

испита за лиценцу се продужава до организовања испита.“ 

 

 

Мења се члан 100. - Норма непосредног рада наставника, васпитача и стручног 

сарадника и додаје следеће: 

 

„Пуно радно време запосленог у установи износи 40 сати недељно. Наставнику, васпитачу 

и стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у погледу 

рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и 

васпитања, годишњег плана рада и поделе часова за извођење обавезних предмета и 

изборних програма и активности, у складу са планом и програмом наставе и учења“ 

„У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада наставника 

је: 20 часова радног времена за наставника у школи за образовање ученика са сметњама у 

развоју који изводи наставу и индивидуалне облике непосредног рада са ученицима.“ 

„Васпитач у школи са домом у оквиру пуног радног времена у току радне недеље 

остварује 30 сати непосредног васпитног рада са ученицима. 

Стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне недеље 

остварује 30 сати свих облика непосредног рада са децом, ученицима, наставницима, 

васпитачима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским 

заступницима деце и ученика и другим сарадницима.“ 

 

 

Додаје се члан 101а - Стручно усавршавање и професионални развој наставника, 

васпитача и стручног сарадника и секретара и гласи: 

 

„Приоритетне области стручног усавршавања за период од три године прописује министар 

на предлог директора Завода за унапређивање образовања и васпитања.* 

Облике стручног усавршавања, програме и начин организовања сталног стручног 

усавршавања, услове, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања, 

стицање звања у току стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и 

секретара, образац уверења о савладаном програму, садржај портфолија и друга питања од 

значаја за стручно усавршавање, прописује министар.“ 

 

Додаје се члан 101б - Заснивање радног односа у установи, и гласи: 

 

1) Неодређено време 



2) Одређено време 

3) Преузимање запосленог са листе 

 

1) Пријем у радни однос на неодређено време врши се на основу конкурса који 

расписује директор.“ 

Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 

формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, 

заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.“ 

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Комисија има најмање три 

члана. Секретар установе пружа стручну подршку конкурсној комисији.“ 

Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. 

овог закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.“ 

Кандидати из става 4. овог члана у року од осам дана упућују се на психолошку процену 

способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 

запошљавања применом стандардизованих поступака.“ 

Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 

однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за 

рад са децом и ученицима.“ 

Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана, 

сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 

директору у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима.“ 

Директор установе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 

достављања образложене листе из става 7. овог члана.“ 

Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу органу 

управљања, у року од осам дана од дана достављања решења из става 8. овог члана.“ 

Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе.“ 

Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног 

лица у установи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом.“ 

Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам 

дана.“ 

Решење из става 8. овог члана оглашава се на званичној интернет страници Министарства, 

када постане коначно.“ 

2) Радни однос на одређено време у установи заснива се на основу конкурса, 

спроведеног на начин прописан за заснивање радног односа на неодређено време. 

 

„Установа може да прими у радни однос на одређено време лице: 

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана; 

2) ради обављања послова педагошког асистента, односно андрагошког асистента. 

Изузетно, установа без конкурса може да прими у радни однос на одређено време лице: 

1) ради замене одсутног запосленог до 60 дана; 

2) до избора кандидата – када се на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време 

не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове, а 

најкасније до 31. августа текуће школске године; 

3) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по 

конкурсу за пријем у радни однос , а најкасније до 31. августа текуће школске године; 

4) ради извођења верске наставе.“ 
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