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П Р И К А З 
 

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ЗАКОНА О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ 

(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2021 од 28.12.2021. године) 
 

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању ("Службени 
гласник РС", број 129/2021, даље: Закон), донела је Народна скупштине Републике 
Србије, 23.12.2021. године, а ступио је на снагу 05.01.2022. године. 

Доношење Закона било је неопходно ради усклађивања са Зaкoном o oснoвaмa 
систeмa oбрaзoвaњa ивaспитaњa ("Службeни глaсник РС", бр. 88/2017, 27/2018-
др.зaкoн, 10/2019, 27/2018-др.зaкoни, 6/2020 и 129/2021, дaљe: ЗОСОВ). 

Законом је извршено терминолошко усклађивање и усклађивање са појединим, новим, 
решењима које прописује ЗОСОВ, посебно у вези са: 

1. програмима образовања које остварује основна музичка школа; 

2. организацијом образовно-васпитног рада; 

3. завршним испитом; 

4. евиденцијом о ученику; 

5. признавањем страних школски исправа. 

 

ПРИКАЗ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

У даљем тексту даћемо приказ најважнијих измена и допуна које прописује Закон. 

1. Програми образовања које остварује основна музичка школа 

Суштинска измена је да основна музичка школа, осим програма основног музичког 
образовања и васпитања, може, изузетно, да остварује и програм средњег музичког 
образовања и васпитања у складу са ЗОСОВ-им (чл. 23.). 

Овлашћени предлагач Закона дао је следеће објашње везано за измену чл. 23. 
„Увођење могућности да основна музичка школа остварује и програм средњег 
музичког образовања и васпитања јесте увођење могућности за рационалније и 
ефикасније поступање у ситуацијама када на територији јединице локалне самоуправе 
постоји основна музичка школа и постоји велико интересовање да ученици који су 
завршили ову школу наставе средње музичко образовање. У том случају, пошто закон 
не даје могућност да се основна школа верификује за остваривање програма средњег 
образовања, приступа се оснивању средње музичке школе као другог правног лица, 
што није рационалан и ефикасан начин у одговору на потребе и интересовања 
ученика.” 

 

2. Организација образовно-васпитног рада 

Образовно-васпитни рад, који је до сада могао да се организује у комбинованом 
одељењу, само од првог до четвртог разреда, према новим одредбама Закона може 
да се организује и у комбинованом одељењу и од петог до осмог разреда (чл. 31. ст. 
7.). 

Такође је прописано, да изузетно, може да се организује остваривање наставе 
изборних програма и слободних наставних активности у групи, уколико није могуће 
организовање образовно-васпитног рада на нивоу одељења (раније је моглa да се 
остварује у групи само настава изборних програма). Ова група, изузетно, може да се 
формира на нивоу циклуса и уколико је састављена од ученика два разреда може да 
има до 15 ученика, а група од три или четири разреда до десет ученика (чл. 31. ст. 7, 
10. и 12.). 
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3. Завршни испит 

Новина коју прописује Закон везана је за језик на коме се полаже завршни испит, 
односно завршни испит ученик осмог разреда полаже на језику на којем је остваривао 
образовно-васпитни рад, а изузетно, на захтев родитеља, може да полаже и на другом 
језику, ако је то у најбољем интересу ученика (чл. 74. ст. 2. и 3.). 

 

4. Евиденција о ученику 

Законом је извршена допуна, према којој евиденцију о ученику чине, поред података 
којима се одређује његов идентитет (лични подаци), образовни, социјални и 
здравствени статус, као и подаци о препорученој и пруженој додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци и јединствен образовни број (даље: ЈОБ). 

Јасније је дефинисано да ЈОБ представља индивидуалну и непоновљиву ознаку која 
се састоји од 16 карактера и додељује се ученику, у складу са Законом и да податак о 
ЈОБ-у уноси се у евиденцију коју установа води у штампаном и/или електронском 
облику, као и обрасце јавних исправа које издаје у складу са ЗОСОВ-им и овим 
законом (чл. 81. ст. 1, 5. и 6.). 

 

5.  Признавање страних школски исправа 

Нови члан 95а Закона уређује право страног држављанина и лица без држављанства 
да захтева признавање стране школске исправе, ако за то има правни интерес. 
Поступак признавања стране школске исправе обавља ENIC/NARIC центар, у складу 
са Законом којим се уређује национални оквир квалификација Републике Србије. 
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