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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим 

Указ о проглашењу Закона о изменама и допунама 
Закона о средњем образовању и васпитању 

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и 

васпитању, који је донела Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници 

Другог редовног заседања, 8. новембра 2017. године. 

ПР број 53 

У Београду, 10. новембра 2017. године 

Председник Републике, 
Александар Вучић, с.р. 

Закон о изменама и допунама Закона о средњем 

образовању и васпитању 

Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", 

бр. 101/2017 од 10.11.2017. године, а ступио је 

на снагу 18.11.2017. 

Члан 1. 

У Закону о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13), 

у члану 2. став 2. речи: „мора да обезбеди” замењују се речју: „обезбеђује”. 

Члан 2. 

После члана 2. додаје се члан 2а који гласи: 

„Међупредметне компетенције за крај средњег образовања 
Члан 2а 

Међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама. 

Међупредметне компетенције чије исходе је потребно остварити на основном 

нивоу на крају средњег образовања су: 

– компетенције за целоживотно учење; 

– комуникације; 

– рад с подацима и информацијама; 

– дигитална компетенција; 

– решавање проблема; 

– сарадња; 

– одговорно учешће у демократском друштву; 

– одговоран однос према здрављу; 

– одговоран однос према околини; 

– естетичка компетенција; 

– предузимљивост; 

– оријентација ка предузетништву. 

Члан 3. 

У члану 4. став 1. алинеја пета, брише се. 

У ставу 2. реч: „посебним” замењује се речју: „изузетним”. 

Став 7. брише се. 

Досадашњи ст. 8–13. постају ст. 7–12. 
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Члан 4. 

У члану 5. став 9. брише се. 

После става 8. додају се нови став 9. и став 10. који гласе: 

„Када се образовање стиче на језику националне мањине, страном језику или 

двојезично, учење српског језика је обавезно. 

Образовно-васпитни рад за лице које користи знаковни језик, односно посебно 

писмо или друга техничка решења, може да се изводи на знаковном језику и помоћу 

средстава тог језика.” 

Члан 5. 

Назив члана 6. и члан 6. мењају се и гласе: 

„План и програм наставе и учења 

Члан 6. 

План и програм наставе и учења доноси се у складу са утврђеним принципима, 

циљевима и стандардима постигнућа, односно стандардима квалификације. 

Планови и програми наставе и учења доносе се у складу са Законом и овим 

законом. 

План и програм наставе и учења садржи и модуле, где модул представља скуп 

теоријских и практичних програмских садржаја и облика рада функционално и 

тематски повезаних у оквиру једног или више предмета. 

План и програм наставе и учења трогодишњег средњег стручног образовања 

садржи 30% општег и најмање 65% стручног образовања, а план и програм наставе и 

учења четворогодишњег стручног и уметничког образовања садржи 40% општег и 

најмање 55% стручног, односно уметничког образовања. 

Кључне компетенције и опште међупредметне компетенције се у плану и програму 

наставе и учења остварују у свим деловима програма наставе и учења. 

План и програм наставе и учења обухвата изборне програме по нивоима и врстама 

образовања.” 

Члан 6. 

У члану 7. назив члана мења се и гласи: 

„Програм наставе и учења верске наставе” 

У ставу 1. речи: „Наставни програм” замењују се речима: „Програм наставе и 

учења”. 

Члан 7. 

У члану 9. став 3. после тачке 4) додаје се тачка 4а) која гласи: 

„4а) мере унапређивања сарадње са послодавцима у сектору коме припадају 

образовни профили средње стручне школе;”. 

Тачка 7) мења се и гласи: 

„7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и јачања 

сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима, родитељима и 

запосленима;”. 

У тачки 13) реч: „старатеља” замењује се речима: „другог законског заступника”. 

Члан 8. 

У члану 10. став 2. речи: „репрезентативним синдикатима” замењују се речју: 

„послодавцима”. 

У ст. 3. и 7. речи: „старатеља” замењују се речима: „другог законског заступника”. 
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Став 4. мења се и гласи: 

„Школски програм се доноси на основу плана и програма наставе и учења, односно 

програма одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план 

школе, у складу са Законом и овим законом.” 

После става 4. додаје се нови став који гласи: 

„Национални савет националне мањине даје мишљење на школски и васпитни 

програм установа за које је утврђено да су од посебног значаја за националне 

мањине.“ 

Члан 9. 

У члану 11. став 1. тач. 3) и 4) мењају се и гласе: 

„3) обавезне предмете, изборне програме и модуле по образовним профилима и 

разредима; 

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда 

постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних планова и програма наставе и 

учења, програма других облика стручног образовања и врсте активности у 

образовно-васпитном раду;”. 

У тачки 8) реч: „посебним” замењује се речју: „изузетним”. 

Тачка 13) мења се и гласи: 

„13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме 

превенције других облика ризичног понашања и програм заштите од 

дискриминације;”. 

После тачке 18) додаје се тачка 18а) која гласи: 

„18а) смернице за прилагођавање и пружање додатне подршке;”. 

Члан 10. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

За ученика и одраслог коме је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних 

тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика од раног напуштања школовања и 

других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа 

обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и зависно од потреба, 

доноси и индивидуални образовни план, у складу са Законом. 

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање оптималног 

укључивања ученика и одраслих у редован образовно-васпитни рад, 

осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање у образовању и 

припрема за свет рада. 

Ученик и одрасли из става 1. треба да испуњава здравствене услове који 

одговарају захтевима занимања. 

За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, директор, наставник, 

стручни сарадник, васпитач, педагошки и андрагошки асистент и родитељ, односно 

други законски заступник, може да добије посебну стручну помоћ у погледу 

спровођења инклузивног образовања и васпитања. 

Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа остварује 

сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама, установама и 

удружењима. 

Посебну стручну помоћ из става 4. овог члана могу да пружају лица компетентна у 

области инклузивног образовања и васпитања и школе које су својим активностима 

постале примери добре праксе у спровођењу инклузивног образовања и васпитања. 

Листе лица и школа из става 6. овог члана утврђује министар. 

Ближе услове за утврђивање листа из става 7. овог члана, прописује министар. 
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Листе из става 7. овог члана објављују се на званичној интернет страни 

Министарства.” 

Члан 11. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

Програм културних активности школе обухвата: прославе дана школе, почетка и 

завршетка школске године, прославе школских и државних празника, приредбе, 

представе, изложбе, концерте, спортска такмичења, научно-истраживачке 

активности, и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на 

васпитање ученика и културни развој школског окружења, као и заједничке културне 

активности са релевантним појединцима, установама и организацијама ради 

обогаћивања културног живота.” 

Члан 12. 

Члан 14. мења се и гласи: 

„Члан 14. 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних 

склоности и интересовања и правилног коришћења слободног времена, школа је 

дужна да реализује слободне активности, које се спроводе кроз рад у секцијама и 

ваннаставним активностима.” 

Члан 13. 

У члану 15. став 3. мења се и гласи: 

„Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље 

учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних 

информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и формирање 

сопственог става о томе.” 

Члан 14. 

У члану 17. став 2. реч: „старатељима” замењује се речима: „другим законским 

заступницима”. 

Члан 15. 

Члан 20. мења се и гласи: 

„Члан 20. 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим 

законским заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења. 

Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике 

сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, који 

обухватају детаљно информисање и саветовање родитеља, укључивање родитеља у 

активности школе, консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 

ваннаставних, организационих и финансијских питања и то ради унапређивања 

квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности образовно-васпитних утицаја. 

Програм из става 2. овог члана обухвата и начине сарадње са општинским саветом 

родитеља. 

Ради праћења успешности програма, школа може да на крају сваког полугодишта 

организује анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства програмом и у 

погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. Анкетирање се обавља 

анонимно како би било објективно. 
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Мишљење родитеља, односно другог законског заступника, добијено као резултат 

анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.” 

Члан 16. 

Назив члана 21. и члан 21. мењају се и гласе: 

„Програм екскурзија 

Члан 21. 

Школа планира извођење екскурзија, на начин и под условима утврђеним планом и 

програмом наставе и учења. 

Програм екскурзија саставни је део школског програма и годишњег плана рада 

школе. 

Приликом извођења екскурзије нарочито се мора водити рачуна о свим видовима 

заштите и безбедности ученика.” 

Члан 17. 

После члана 21. додаје се члан 21а који гласи: 

„Програм студијске посете 

Члан 21а 

Наставник може у току школске године да део наставе проведе у одговарајућој 

средњој школи у иностранству, а на основу међународног уговора о размени и 

мобилности.” 

Члан 18. 

Назив члана 24. и члан 24. мењају се и гласе: 

„4. Модел установа 
Члан 24. 

Установа може да стекне статус модел установе. 

Модел установа је установа која остварује изузетне резултате у образовном и 

васпитном раду, нарочито доприноси унапређивању образовне и васпитне праксе у 

складу са општим принципима и циљевима образовања и васпитања. 

Одлуку о додели статуса модел установе доноси министар. 

Ближе услове за стицање статуса модел установе и престанка важења статуса, 

прописује министар.” 

Члан 19. 

Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе 

којима се остварује школски програм и постижу прописани циљеви, исходи, 

стандарди постигнућа и компетенције, у складу са Законом и овим законом.” 

Члан 20. 

У члану 26. ст. 1. и 3. речи: „наставним” бришу се, а после речи: „програмом” додају 

се речи: „наставе и учења”. 

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

„Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско 

васпитање.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 21. 

После члана 26. додаје се члан 26а који гласи: 
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„Дуално образовање 
Члан 26а 

Дуално образовање је модел реализације у систему средњег стручног образовања 

и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код 

послодавца, стичу, усавршавају и изграђују знања, вештине, способности и ставови у 

складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења. 

Министарство у конкурсу за упис ученика у средњу школу информише ученике и 

родитеље о школама и образовним профилима које остварују образовање по 

дуалном моделу.” 

Члан 22. 

Члан 27. мења се и гласи: 

„Члан 27. 

Настава на даљину остварује се на образложени захтев родитеља, односно другог 

законског заступника, за сваку школску годину. 

О настави на даљину школа одлучује на основу кадровских, просторних и 

материјално-техничких услова потребних за овај вид образовања и васпитања. 

За организовање наставе на даљину школа подноси захтев Министарству за 

добијање сагласности за организовање наставе на даљину. Министар доноси 

решење којим се даје сагласност за организовање наставе на даљину. 

Школа води евиденцију о образовању и васпитању ученика који похађају наставу 

на даљину. 

Ближе кадровске и материјално-техничке услове за остваривање наставе на 

даљину, начин осигурања квалитета и вредновања постигнућа, начин евидентирања 

наставе на даљину, критеријуми на основу којих се ученику даје сагласност за 

похађање наставе на даљину, као и друга питања везана за остваривање наставе на 

даљину, прописује министар.” 

Члан 23. 

Назив члана 28. и члан 28. мењају се и гласе: 

„Време које ученик проводи у школи 
Члан 28. 

Време које ученик проводи у школи изражено је у сатима и обухвата часове 

обавезних предмета и изборних програма и активности. 

У гимназији ученик може да има до 27 сати обавезних предмета и изборних 

програма наставе недељно, у стручној и уметничкој школи до 28 сати, осим у школи 

која остварује програме балетског образовања, где ученик може да има до 34 сата. 

Када је ученик школе из става 2. овог члана припадник националне мањине који 

стиче образовање на језику националне мањине, односно двојезично или на српском 

језику, има до два сата наставе недељно више. 

Ученик може да има до три часа изборних активности недељно. 

Час теоријске наставе и вежби траје 45 минута, а практичне наставе 60 минута. 

Настава може да буде организована у блоковима. 

У школи за ученике са сметњама у развоју планом и програмом наставе и учења 

може се прописати краће трајање часа. 

У недељни број сати из става 2. овог члана не урачунава се трајање допунске и 

додатне наставе и часа одељенског старешине.” 

Члан 24. 

У члану 29. став 3. речи: „прилагођеним стандардима” замењују се речима: 

„прилагођеним и измењеним садржајима и исходима учења.” 



 7 

Члан 25. 

У члану 30. став 4. мења се и гласи: 

„Услови за остваривање практичне наставе и професионалне праксе утврђују се 

уговором.” 

Члан 26. 

„Члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32. 

Школа може да оснује ученичку задругу с циљем подстицања развијања 

позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања 

наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, као и 

развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву. 

Рад ученичке задруге уређује се статутом школе и правилима за рад задруге, у 

складу са законом. 

Школа може пружати услуге и продавати производе настале као резултат рада у 

ученичкој задрузи, као и уџбенике, прибор и опрему која је потребна за остваривање 

образовно-васпитног рада. 

Средства стечена радом ученичке задруге користе се за проширење материјалне 

основе рада ученичке задруге, екскурзије, исхрану ученика, награде члановима 

ученичке задруге и унапређивање образовно-васпитног рада у школи и у друге сврхе 

у складу са актима којима се уређује рад ученичке задруге. 

Ученичка задруга се уписује у регистар задруга сходном применом одредаба 

закона којим се уређује регистрација задруга. 

Садржину оснивачког акта, стицање и престанак статуса задругара, управљање и 

начин рада ученичке задруге, ближе уређује министар.“.“ 

Члан 27. 

У члану 33. став 6. мења се и гласи: 

„Планом и програмом наставе и учења утврђују се услови за стицање 

специјалистичког и мајсторског образовања.” 

Члан 28. 

У члану 34. реч: „старатеља” замењује се речима: „другог законског заступника”. 

Члан 29. 

Члан 35. мења се и гласи: 

„Члан 35. 
Школа, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица 

локалне самоуправе, до 31. децембра, предлаже Министарству, преко школских 

управа, број и структуру уписа ученика по подручјима рада и образовним профилима 

за наредну школску годину. 

При одређивању броја ученика школа у сарадњи са представницима организације 

надлежне за послове запошљавања према седишту локалне самоуправе, 

послодавцима и члановима надлежних органа за запошљавање у јединици локалне 

самоуправе, води рачуна о потребама привреде и могућностима даљег школовања 

будућих ученика. 

Надлежни орган у јединици локалне самоуправе за запошљавање у сарадњи са 

школском управом, послодавцима и другим заинтересованим странама учествује у 

изради општинског односно градског предлога плана уписа ученика у све средње 

школе са своје територије. 

За школе на територији аутономне покрајине, надлежни орган аутономне покрајине 

утврђује број ученика за упис у школу и доставља га Министарству на сагласност. 
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У поступку утврђивања броја ученика за упис у школу у којој се настава изводи на 

језику националне мањине, национални савет националне мањине даје мишљење. 

Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 15 

дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато. 

Министарство доноси одлуку о броју ученика за упис у школе из става 1. овог 

члана до 31. марта.” 

Члан 30. 

У члану 36. ст. 4. и 6. реч: „старатељ” у одређеном падежу замењују се речима: 

„други законски заступник” у одговарајућем падежу. 

Члан 31. 

После члана 36. додаје се члан 36а који гласи: 

„Упис кандидата по посебним условима 

Члан 36а 

Поједина лица или групе лица могу да се упишу у средњу школу под повољнијим 

условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања. 

Мерила и поступак за упис лица из става 1. овог члана, прописује министар.” 

Члан 32. 

Члан 38. мења се и гласи: 

„Члан 38. 

Редослед кандидата за упис у школу утврђује се на основу успеха у претходном 

школовању које укључује и успех ученика на завршном испиту. 

Кандидати који се уписују у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа 

ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или 

одељење за ученике са изузетним способностима (филолошка гимназија, 

математичка гимназија, гимназија за спортисте, гимназија за ученике са изузетним 

способностима за физику, за рачунарство и информатику), школу у којој се део 

наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике, полажу 

пријемни испит за проверу изузетних склоности и способности. 

Кандидат за упис у школу из става 2. овог члана има право да полаже пријемни 

испит на језику на којем је завршио основно образовање и васпитање. 

Право на рангирање ради уписа у школу из става 2. овог члана стиче кандидат који 

је положио пријемни испит. 

Редослед кандидата за упис у школу из става 2. овог члана, сем средње стручне 

школе, утврђује се на основу успеха на пријемном испиту и успеха у претходном 

школовању. 

Редослед кандидата за упис у средњу стручну школу у којој се део наставе 

остварује на страном језику утврђује се на основу успеха у претходном школовању. 

Ученик који је завршио последња два разреда на страном језику у иностранству 

или страној школи, може уписати школу у којој се остварује део наставе на истом 

језику, без полагања пријемног испита, уколико је број ученика у одељењу мањи од 

тридесет. 

Уколико кандидат из става 7. овог члана конкурише за упис у све школе осим 

школе у којој се део наставе остварује на страном језику, из става 2. овог члана, 

полаже пријемни испит. 

Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последњa 

два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у 

Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда 
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основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се преко броја одређеног 

за упис ученика. 

Уколико кандидат из става 9. овог члана конкурише за упис у школу из става 2. 

овог члана, полаже пријемни испит. 

Мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у школу, 

вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија 

се места вреднују, садржину, време, место и начин полагања пријемног испита и 

друга питања везана за упис у школу, прописује министар.” 

Члан 33. 

У члану 39. став 1. речи: „наставним” бришу се, а после речи: „програмом” додају 

се речи: „наставе и учења”. 

Члан 34. 

У члану 40. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана, лице старије од 17 година које је претходне 

школске године завршило основну школу у трајању од осам година, може у наредној 

школској години уписати средњу школу у својству редовног ученика.” 

Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: „Планом и програмом 

наставе и учења за музичко, односно балетско образовање и васпитање и за 

образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју може се утврдити друга 

старосна граница за упис у школу.” 

Члан 35. 

Члан 41. мења се и гласи: 

„Члан 41. 

Својство редовног, односно ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке 

школске године, под условима утврђеним Законом и овим законом. 

Редован ученик из става 1. овог члана има право да се упише у одговарајући 

разред најкасније до 31. августа, осим ако је започет поступак по захтеву за заштиту 

права ученика или васпитно-дисциплински поступак, када се врши упис по окончању 

поступка. 

Ванредни ученик из става 1. овог члана има право да се упише у одговарајући 

разред у току школске године. 

Ванредни ученик из става 1. овог члана не може завршити започети разред у року 

краћем од годину дана. 

Изузетно, редован ученик средњег образовања и васпитања који није положио 

поправни испит, може да заврши започети разред у истој школи наредне школске 

године, у својству ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз 

обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши 

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

разред, у истом својству.” 

Члан 36. 

У члану 47. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

„Родитељ, односно други законски заступник ученика из става 1. овог члана дужан 

је да у року од осам дана од дана изостанка ученика достави лекарско оправдање 

или други релевантни документ о оправданости изостанка.” 

Досадашњи ст. 2–4. постају ст. 3–5. 
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Члан 37. 

Члан 48. мења се и гласи: 

„Члан 48. 

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда 

постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју – измењених циљева и исхода у 

савладавању индивидуалног образовног плана. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске 

године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање, у смислу овог закона, јесте редовно проверавање 

постигнућа и праћење владања ученика у току савладавања школског програма и 

садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и, по правилу, 

евидентира се у педагошкој документацији наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске 

целине или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене 

сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију 

о образовно-васпитном раду.” 

Члан 38. 

Члан 49. мења се и гласи: 

„Члан 49. 

Успех ученика оцењује се из предмета и владања. 

Оцењивање је јавно и свака оцена мора одмах да буде образложена ученику. 

Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту. Изузетно, уколико је 

недељни фонд наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два пута у 

полугодишту. 

У току школске године оцењивање је описно и бројчано и врши се на основу 

праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма, а на основу 

исхода и стандарда постигнућа. Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи 

се на крају првог и другог полугодишта. Ученик са сметњама у развоју коме су током 

образовања прилагођавани циљеви и исходи учења оцењује се у складу са њима. 

Бројчане оцене ученика у појединим наставним предметима су: одличан (5), врло 

добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1), а све оцене су осим оцене 

недовољан (1) прелазне. 

Ученик који на крају школске године има прелазне оцене из сваког наставног 

предмета прелази у наредни разред. 

У школама које остварују алтернативни или међународни програм ученик се 

оцењује у складу са програмом који се остварује. 

Успех ученика из изборних програма верска настава и грађанско васпитање 

оцењује се описно. 

Оцена из изборних програма, изузев верске наставе и грађанског васпитања, је 

бројчана и утиче на општи успех ученика. 

Оцена из владања током године изражава се описно и то: примерно, врло добро, 

добро, довољно и незадовољавајуће. 

Закључна оцена из владања изражава се бројчаном оценом и то: примерно (5), 

врло добро (4), добро (3), довољно (2) и незадовољавајуће (1) и утиче на општи 

успех ученика. 

Владање ванредног ученика не оцењује се. 

Закључну оцену на предлог предметног наставника и оцену из владања на предлог 

одељењског старешине утврђује одељењско веће. 
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Начин, поступак и критеријуме оцењивања успеха из појединачних предмета и 

владања и друга питања од значаја за оцењивање, прописује министар.” 

Члан 39. 

У члану 50. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Ученицима са инвалидитетом се настава физичког васпитања прилагођава у 

складу са могућностима и врстом инвалидитета.” 

Члан 40. 

У члану 52. став 1. реч: „позитивних” замењује се речју: „прелазних”. 

Члан 41. 

У члану 53. ст. 1. и 2. речи: „изборних предмета” замењују се речима: „изборних 

програма”. 

Члан 42. 

Члан 56. мења се и гласи: 

„Члан 56. 

Ученик полаже поправни испит у школи у којој стиче образовање и васпитање у 

августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском 

року. 

За ученика који полаже поправни испит у августовском испитном року, организује 

се припремна настава. 

Ученик завршног разреда који је положио разредни испит има право да у истом 

испитном року полаже завршни или матурски испит, односно да полаже поправни 

испит ако није положио разредни испит. 

Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши 

започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика 

поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних 

трошкова које утврди школа. Када заврши разред ванредан ученик има право да се у 

истој школској години упише у наредни разред, у истом својству. 

Ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни, односно матурски 

испит завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика 

полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди 

школа.” 

Члан 43. 

После члана 57. додаје се члан 57а који гласи: 

„Тестирање ученичких постигнућа 

Члан 57а 

„Школа је дужна да обезбеди тестирање ученичких постигнућа на националним као 

и међународним тестирањима на која се држава обавезала уговорима.” 

Члан 44. 

Члан 58. став 1. мења се и гласи: 

„Средње образовање се завршава полагањем испита на државном нивоу. Врсте 

испита којима се завршава одређени ниво средњег образовања су: општа матура, 

стручна и уметничка матура, завршни испит средњег стручног образовања, 

специјалистички и мајсторски испит.” 

Члан 45. 

У члану 59. став 2. речи: „на предлог” замењују се речима: „по прибављеном 

мишљењу”. 
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Члан 46. 

У члану 62. ст. 2. и 3. речи: „на предлог” замењују се речима: „по прибављеном 

мишљењу”. 

Члан 47. 

После члана 63. додаје се члан 63а који гласи: 

„Програм за стицање компетенција 

Члан 63а 

Кандидат после завршеног трогодишњег средњег стручног образовања по дуалном 

моделу има право на полагање стручне матуре или опште матуре уколико је 

савладао програм за стицање компетенција потребних према програму матуре. 

Право из става 1. овог члана кандидат стиче најмање две године после завршеног 

средњег образовања. 

Програм из става 1. овог члана доноси министар, у складу са подручјем рада коме 

припада образовни профил. 

Ближе услове за остваривање програма из става 1. овог члана прописује 

министар.” 

Члан 48. 

У члану 65. став 2, члану 67. став 3. и члану 68. став 6. речи: „на предлог” замењују 

се речима: „по прибављеном мишљењу”. 

Члан 49. 

После члана 68. додаје се одељак 3.5. и чл. 68а–68в који гласе: 

„3.5. Интернационална матура 

Програм интернационалне матуре 

Члан 68а 

Програм интернационалне матуре је међународно верификован, општеобразовни 

доуниверзитетски програм који се остварује током средњег образовања најмање две 

године. 

Интернационална матура се полаже у складу са прописаним програмом 

интернационалне матуре. 

По прибављеној анализи Завода за вредновање образовања и васпитања, 

министар сваке друге године доноси листу програма интернационалне матуре. 

Ближе услове за остваривање програма интернационалне матуре прописује 

министар. 

Право на полагање интернационалне матуре 

Члан 68б 

Ученик који је завршио четврти разред средње школе по интернационалном 

програму може да полаже интернационалну матуру. 
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Јавне исправе интернационалне матуре 

Члан 68в 

После положене интернационалне матуре ученику се издаје јавна исправа о 
завршеном средњем образовању, која је изједначена са јавном исправом о општој 
матури.” 

Члан 50. 

У члану 70. став 4. реч: „старатељу” замењује се речима: „другом законском 
заступнику”. 
Став 5. мења се и гласи: 
„Подаци о образовном статусу ученика су подаци о: својству редовног, односно 

ванредног ученика, уписаном подручју рада, трајању образовања и васпитања, 
образовном профилу и смеру, претходно завршеном програму образовања и 
васпитања односно нивоу образовања, језику на којем је завршен претходни ниво 
образовања и васпитања, матерњем језику, језику на којем се изводи образовно-
васпитни рад, обавезним предметима и изборним програмима, организацији 
образовно-васпитног рада, индивидуалном образовном плану, страним језицима, 
факултативним предметима, секцијама за које се определио, допунској, додатној и 
припремној настави, учешћу на такмичењима, наградама, изостанцима, изреченим 
васпитним и васпитно-дисциплинским мерама, учешћу у раду органа школе и 
опредељењу за наставак образовања.” 

Члан 51. 

У члану 75. ст. 1. и 2. реч: „старатељ” у одређеном падежу замењује се речима: 
„други законски заступник”, у одговарајућем падежу. 

Члан 52. 

У члану 93. став 2. број: „5.000,00” замењује се бројем: „25.000,00”. 

Члан 53. 

У члану 94. став 1. речи: „чланом 36. став 8. (давање сагласности на број ученика 
за стицање стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и 
специјализације)” замењују се речима: „чланом 36. став 7. (давање сагласности на 
број ученика ради стицања специјалистичког, односно мајсторског образовања, 
стручне оспособљености, преквалификације, доквалификације и обуке)”. 

Члан 54. 

У члану 98. став 1. реч: „наставних” брише се, а после речи: „програма” додају се 
речи: „наставе и учења”. 

Члан 55. 

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од годину дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 
До доношења прописа из става 1. овог члана примењују се прописи који су важили 

до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим законом. 

Члан 56. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ 

 


