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ПРИКАЗ 
ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И НАЧИН 

ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА И ВРЕДНОВАЊЕ  
НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

("Службени гласник РС", број 109/2020) 
 

Закон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/2013, 
101/2017, 10/2019 и 27/2018 - др. закон), члан 38а, став 7.  прописује  да ближе 
услове за остваривање и начин осигурања квалитета и вредновања наставе на 
даљину прописује министар просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (даље: министар).   

Сходно наведеном, министар је донео Правилник о ближим условима за 
остваривање и начин осигурања квалитета и вредновање наставе на даљину у 
основној школи ("Службени гласник РС", број 109/2020 - даље: Правилник), који је 
ступио на снагу 29. августа 2020. године, а примењује се од 1. септембра 2020. 
године.  

Овим Правилником утврђују се ближи услови за остваривање наставе на даљину 
у основној школи:  циљеви и задаци, услови за остваривање, организација и начин 
остваривања образовно-васпитног рада на даљину, начин осигурања квалитета и 
вредновање постигнућа ученика који стичу основно образовање овим видом 
наставе.  

Према одредбама Правилника настава на даљину за ученике основног 
образовања и васпитања је посебан облик образовно-васпитног рада, који се 
реализује у ситуацијама у којима ученик није у могућности да похађа редовну 
наставу, непосредно у простору школе, и обухвата наставу и друге облике 
организованог рада (допунска настава, додатна настава и припремна настава) 
индивидуално, у групи или одељењу. 

У таквој ситуациј ученици школе један део прописаног плана и програма наставе и 
учења усвајају путем наставе коју установа основног образовања и васпитања 
организује користећи савремене информационо-комуникационе технологије за 
учење, односно на даљину.  

Школа у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног 
стања или других ванредних ситуација и околности, може да организује 
образовно-васпитни рад путем наставе на даљину и за све ученике школе у 
складу са посебним програмом и ресурсима школе.  

 

Право на стицање образовања наставом на даљину 

Право на стицање образовања наставом на даљину има ученик основне школе, 
који из оправданих разлога није у могућности да непосредно стиче образовање 
присуством у школи у коју је уписан, и то ученик који:  

- је активан спортиста;  

- је ученик музичке и/или балетске школе;  

- живи у месту где је лоша инфраструктура, што отежава долазак у школу 
(нарочито у зимском периоду);  

- због пословних обавеза родитеља привремено одлази у иностранство.  
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Настава на даљину организује се по правилу за целу школску годину, а може да 
се организује, у складу са потребама ученика, и у току школске године, за период 
који није краћи од три недеље.  

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или 
других ванредних ситуација и околности образовно-васпитни рад путем 
наставе на даљину може да се организује за све ученике школе у периоду у 
којем не постоје услови за непосредно стицање образовања у простору 
школе.  

 
Поступак 

за одобравање стицања основног образовања и васпитања на даљину 

Захтев за одобрење стицања образовања/наставе на даљину подноси родитељ у 
писаној форми. 

Захтев,  у коме родитељ, поред осталог, наводи и дужину трајања организације 
наставе на даљину, подноси се школи у којој дете стиче основно образовање и 
васпитање до краја текуће наставне године за следећу школску годину. 

Уз захтев родитељ доставља документацију којом се доказује потреба 
организовања наставе на даљину за његово дете:  

1) копију документације којом доказује да је дете активан спортиста;  

2) копију документације којом доказује да је дете ученик музичке и/или балетске 
школе;  

3) копију документације којом доказује да је услед неадекватне инфраструктуре у 
месту где живе угрожена безбедност детета на путу до школе (нарочито у зимском 
периоду);  

4) копију документације којом доказује да дете због пословних обавеза родитеља 
привремено одлази у иностранство;  

5) осталу документацију којом се доказује оправданост поднетог захтева, као и 
доказе о постојању услова за остваривање наставе на даљину (расположиви 
ресурси - рачунар, лаптоп и друго).  

Након подношења захтева родитеља, директор школе именује стручну комисију 
од три члана коју по правилу чине: одељењски старешина, стручни сарадник и 
секретар (даље: комисија).  

Комисија, након увида у захтев, имајући у виду најбољи интерес ученика, даје 
мишљење о оправданости захтева.  

Подршку раду комисије, нарочито у процени расположивих ресурса, пружа лице 
које поседује одговарајуће образовање, знања и вештине у области 
информационо-комуникационих технологија. 

Комисија доставља своје мишљење директору у року од седам дана од дана 
подношења захтева.  

По прибављеном мишљењу комисје директор школе доноси одлуку о стицању 
основног образовања и васпитања наставом на даљину, којом се утврђује  разред 
који ученик завршава, време и начин полагања испита у складу са планом и 
програмом наставе и учења. Одлука се доставља  родитељу ученика, у писаној 
форми, у року од три дана од њеног доношења.  
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Поступак остваривање наставе на даљину за ученика 

Одељењски старешина у сарадњи са члановима стручног већа за разредну 
наставу, односно стручног већа за области предмета, узимајући у обзир, 
сопствене ресурсе и ресурсе ученика, припрема план активности за остваривање 
наставе на даљину за ученика.  

План активности садржи:  

- план наставе и учења;  

- преглед расположивих ресурса;  

- распоред образовно-васпитних активности на недељном нивоу;  

- начин праћења и вредновања постигнућа ученика;  

- начин праћења остваривања плана активности.  

У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или 
других ванредних ситуација и околности одлуку о остваривању образовно-
васпитног рада путем наставе на даљину доноси министар, а план 
активности припрема школа у складу са овом одлуком.  

Саставни део овог Плана активности је, поред осталог, и начин остваривања 
наставе путем учења на даљину за ученике који не располажу потребним 
материјалним ресурсима и за ученике којима је то потребно. 

Овај Плана активности је саставни део Годишњег плана рада школе.  

 

Начин остваривања и организовања образовања/наставе на даљину 

Начин остваривања и организовања образовања/наставе на даљину обезбеђује 
школа у сарадњи са родитељем, а наставу на даљину изводи наставник школе у 
коју је ученик уписан.  

Наставник који изводи наставу дужан је да води евиденцију у складу са 
Правилником којим се уређује садржај и начин вођења евиденције и издавање 
јавних исправа.  

Ученик који стиче образовање наставом на даљину може да се укључи повремено 
и у непосредни рад одељења чији је ученик, а на основу одлуке директора школе.  

 

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика 
који стриче образовање на даљину 

Праћење и вредновање постигнућа и напредовања ученика који стиче образовање 
на даљину остварује се у складу са прописима којима се уређује оцењивање 
ученика у основном образовању и васпитању.  

 

02. септембар 2020. год.        Биљана Антић, дипл. правник 


