
На основу члана 105. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(,,Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20), члана 17. став 4. и члана 
24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 
ПРАВИЛНИК 

о посебном програму образовања и васпитања 
"Службени гласник РС", број 110 од 26. августа 2020. 

Предмет Правилника 
Члан 1. 

Овим правилником уређује се посебан програм образовања и васпитања, упутство о 
организацији и раду установе и одређују установе које настављају са радом у случају 
непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности. 

Распоред и трајање часа 
Члан 2. 

Школа у складу са планом и програмом наставе и учења и препорукама за организацију и 
реализацију наставе (у даљем тексту: Препоруке) врши распоред обавезних предмета, изборних 
програма и активности, односно утврђује распоред часова у случају непосредне ратне опасности, 
ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности. 

Час непосредне наставе са ученицима траје 30 минута. 
Организација и реализација наставе 

Члан 3. 
Препоруке и план реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других ванредних ситуација и околности (у даљем тексту: План) су полазна 
основа за планирање, организацију и реализацију наставе и одштампани су уз овај правилник и 
чине његов саставни део. 

Члан 4. 
У случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других 

ванредних околности, дозвољено је одступање до 20% од прописаног плана и програма наставе 
и учења. 

Члан 5. 
Препоруке и План примењују се у свим школама на територији Републике Србије, односно у 

срединама у којима су проглашене ванредне околности, у периоду док су проглашене ванредне 
околности на снази. 

Члан 6. 
У школској 2020/2021. години Препоруке и План примењују се у свим основним школама на 

територији Републике Србије. 
У школској 2020/2021. години средња школа прилагођава програм наставе и учења који је 

прописан за конкретан образовни профил, односно смер или тип гимназије у складу са чланом 4. 
овог правилника. 

Евиденција 
Члан 7. 

Школа води евиденцију образовно-васпитног рада са ученицима у складу са законом. 
Завршне одредбе 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2020/2021. године. 
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У Београду, 20. августа 2020. године 
Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 
 


