КОМЕНТАР
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈИ И ИЗДАВАЊУ
ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
("Службени гласник РС", број 56/2018 од 07.8.2019. године)
На основу Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС",
бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), члан 87. став 3. и члан 90. став
9. којима је прописано да министар просвете прописује, између осталог, начин
вођења евиденције, садржај образаца јавних исправа и одобрава њихово
издавање, донет је Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и
начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи
("Службени гласник РС", број 56/2019, даље: Правилник).
На основу Правилника, за ученике који уписују други разред школске 2019/2020.
године, уводе се новине у поступку вођења евиденције и издавању јавних
исправа.
За ове ученике дневник образовно-васпитног рада води се на Обрасцу број
4в, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 х 35 цм, на 80грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се
води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника (члан 1.
став 1.).
У комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања (од
првог до четвртог разреда), дневник образовно-васпитног рада води се на
Обрасцу број 4д, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 х
42 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је
величине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба
Правилника. (члан 1. став 3.).
Обрасци број 4в и 4д одштампани су уз Правилник и чине његов саставни део
(члан 1. став 4.).
Одредбама Правилника члан 2. прописује се да основна школа издаје
преводницу ученицима од другог до четвртог разреда првог циклуса основног
образовања и васпитања о преласку из једне у другу основну школу, на Обрасцу
број 12в, у облику листа величине 21 х 29,5 цм, на 100-грамској хартији, на
светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када
се штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 цм, који је одштампан уз
Правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који уписују
други разред школске 2019/2020. године.
Чланом 3. Правилника прописан је нови образац сведочанства о завршеном
другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и
васпитања број 15в (на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим
грбом Републике Србије у позадини текста, величине 21 х 29,5 цм, а када се
штампа и издаје двојезично величине је 25 х 35 цм), који основна школа издаје
ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања
наставе, који је одштампан је уз Правилник и чини његов саставни део, а
примењује се на ученике који уписују други разред школске 2019/2020.
године.
Правилник је ступио на снагу 15. августа 2019. године, а његове одредбе које
се односе на обрасце за вођење евиденције и издавање јавних исправа
(Обрасци бр. 4в, 12в и 15в) примењује се на ученике који су уписали други
разред школске 2019/2020. године.
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