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К О М Е Н Т А Р 

НОВИНА КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ 
ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 
("Службени гласник Републике Србије", број 10/2019 од 15.02.2019. године) 

 
Закон о изменама и допунама Закона о предшколском  васпитању и образовању 
("Службени гласник РС", број 10/2019, даље: Измене Закона), усвојила је 
Народна скупштине Републике Србије, 14.02.2019. године, а ступио је на снагу 23. 
фeбруара 2019. године. 

 

Разлози за доношење Закона 

Закон о основама система образовања и васпитања (”Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019, даље: ЗОСОВ), који је измењен и допуњен 
(„Службени гласник РС“ број 10/2019) донео је новине, које се односе, између 
осталог, и на област предшколског васпитања и образовања. 

Сходно наведеном, створена је обавеза  да се посебним законом уреди делатност 
предшколског васпитања и образовања сагласно новим одредбамам ЗОСОВ-а. 

Изменама Закона се врши усаглашавање Закона о предшкоском васпитању и 
образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017 и 113/2017 - др. закон. даље: 
Закон) са новим одредбамам ЗОСОВ-а. 

Изменама Закона су прецизиране и иновиране одредбе којима се уређује начин 
вођења евиденције у предшколској установи и рокови чувања податакак у 
евиденцији. 

 

Евиденција и јавне исправе 

Према Закону члан 6. предшколска установа, односно основна школа која 
остварује припремни предшколски програм могла је да води електронски само 
евиденцију и педагошку документацију о васпитно-образовном раду. 

Изменама Закона члан 1. прописује се могућност да предшколска установа, 
односно основна школа која остварује припремни предшколски програм, сваку од 
евиденција: 

1) о деци, родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима; 

2) матичну књигу уписане деце; 

3) евиденцију и педагошку документацију о васпитно-образовном раду; 

4) евиденцију о издатим јавним исправама, 

води електронски, у оквиру јединственог информационог система просвете, у 
складу са ЗОСОВ-им и Законом. 

Такође је Изменама Закона члан 1. утврђено шире овлашћење министра 
просвете, науке и технолошког развоја, да пропише врсту, назив, садржај и изглед 
образаца евиденција и јавних исправа и начин њиховог вођења, попуњавања и 
издавања, у складу са ЗОСОВ-им и Законом.  
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Чланом 2. Измена Закона допуњује се Закон, новим називом члана  

„Рокови чувања података у евиденцији“ 

и новим чланом 6а, којим се прописују посебни рокови за чувања података у 
евиденцији. 

 

Према наведеном члану 6а подаци из евиденције: о деци, родитељима, односно 
другим законским заступницима и о запосленима, матична књига уписане деце, 
евиденција о издатим јавним исправама, чува се десет (10) година. 

Евиденција и педагошка документацију о васпитно-образовном раду чува се пет 
(5) година. 

 

Доношење подзаконских аката 

Према члану 3. Измена Закона подзаконски акти за спровођење овог Закона биће 
донети у року од две године од дана његовог ступања на снагу, односно до 23. 
фебруара 2021. године. До њиховог доношења примењују се прописи који су 
важили до дана ступања на снагу Измена  Закона, ако нису у супротности са њим. 

Измене Закона ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, односно 23. фебруара 2019. године, на основу члана 
4.  

 

28. фебруар 2019. године   аутор: Биљана Антућ, дипломирани правник 


