
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 1. 

У Закону о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 18/10, 101/17 и 113/17 – др. закон), у члану 6. став 3. мења се и гласи:  

„Установа може сваку од евиденција из ст. 1. и 2. овог члана да води 
електронски, у оквиру јединственог информационог система просвете, у складу 
са Законом и овим законом.” 

Став 8. мења се и гласи:  

„Врсту, назив, садржај и изглед образаца евиденција и јавних исправа и 
начин њиховог вођења, попуњавања и издавања, прописује министар, у складу 
са Законом и овим законом.” 

У ставу 10. после речи „обраде” брише се запета и реч: „чувања”. 

Члан 2. 

После члана 6. додају се назив члана и члан 6а који гласе: 

„Рокови чувања података у евиденцији 

Члан 6а 

Подаци из евиденција из члана 6. ст. 1 и 2. овог закона чувају се десет 
година, осим података из евиденције из члана 6. став 2. тачка 2) овог закона 
који се чувају пет година.” 

Члан 3. 

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од две 
године од дана ступања на снагу овог закона.  

До доношења прописа из става 1. овог члана примењују се прописи који 
су важили до дана ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са 
овим законом.  

Члан 4. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ 
 

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама 
Закона о предшколском васпитању и образовању садржан је у одредби члана 
97. тачка 10. Устава Републике Србије, према коме Република Србија уређује и 
обезбеђује, између осталог, систем у области образовања и бриге о деци.  
  

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању 
и образовању (у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 18. 
новембра 2017. године, допринео је унапређивању примене појединих 
законских решења у циљу обезбеђивања и унапређивања квалитета, 
доступности и праведности предшколског васпитања и образовања. 

С обзиром на то да је у поступку доношења Закон о изменама и 
допунама Закона о основама система образовања и васпитања, којим се 
унапређују поједина решења у области предшколског и основног образовања и 
васпитања, указала се потреба да се у Закону о предшколском васпитању и 
образовању изврше одговарајуће измене и допуне у циљу усаглашавања са 
одредбама закона којим се уређују основе система образовања и васпитања. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Предлога закона о изменама и допунама Закона о 

предшколском васпитању и образовању (у даљем тексту: Предлог закона) 
извршена је измена члана 6. Закона којим се прописује евиденција и јавне 
исправе у циљу терминолошког усклађивања са новим Законом о изменама и 
допунама Закона о основама система образовања и васпитања.  

Чланом 2. Предлога закона додаје се нови члан 6а којим се 
прописују рокови чувања података у евиденцији. 

Чланом 3. Предлога закона прописани су рокови за доношење 
подзаконских аката и важење подзаконских аката донетих до ступања на снагу 
овог закона. 

Чланом 4. Предлога закона прописано је ступање на снагу Закона 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона нису потребна средства у буџету 
Републике Србије.  

 
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

У складу са одредбама члана 40. став 2. и члана 46. став 6. 
Пословника Владе „Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћен текст, 69/08, 
88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), уз Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, не треба 
приложити Анализу ефеката закона, имајући у виду да предложена законска 
решења не производе нове трошкове (негативне ефекте) за грађане и 
привреду. 

http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f59622&action=propis&path=05962201.html&domen=0&mark=false&query=&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=true&datumOd=&datumDo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f69681&action=propis&path=06968101.html&domen=0&mark=false&query=&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=true&datumOd=&datumDo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f74411&action=propis&path=07441101.html&domen=0&mark=false&query=&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=true&datumOd=&datumDo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f77016&action=propis&path=07701601.html&domen=0&mark=false&query=&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=true&datumOd=&datumDo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f80645&action=propis&path=08064501.html&domen=0&mark=false&query=&tipPretrage=1&tipPropisa=1&domen=0&mojiPropisi=true&datumOd=&datumDo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-


3 
 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА 

ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 
 

 

Евиденција и јавне исправе  
  

Члан 6.  
 

Предшколска установа, односно основна школа која остварује 
припремни предшколски програм води евиденцију о деци, родитељима, 
односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са законом 
који уређује основе система образовања и васпитања и овим законом.  

Установа из става 1. овог члана води:  
1) матичну књигу уписане деце;  
2) евиденцију и педагошку документацију о васпитно-образовном 

раду;  
3) евиденцију о издатим јавним исправама.  
Евиденција из става 2. тачка 2) овог члана може се водити и 

електронски. УСТАНОВА МОЖЕ ДА СВАКУ ОД ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ СТ. 1 И 2. 
ОВОГ ЧЛАНА ВОДИ ЕЛЕКТРОНСКИ, У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ 
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ПРОСВЕТЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

На основу евиденције из става 2. тач. 1) и 2) овог члана 
предшколска установа, односно школа која остварује припремни предшколски 
програм, издаје јавне исправе о похађању припремног предшколског програма, 
и то:  

1) преводницу о преласку детета из једне у другу предшколску 
установу, односно основну школу, која остварује припремни предшколски 
програм;  

2) уверење о похађању припремног предшколског програма.  
Евиденцију и јавне исправе из ст. 2. и 4. овог члана установа води 

и издаје на српском језику ћириличким писмом на прописаном обрасцу ИЛИ 
ЕЛЕКТРОНСКИ.  

Када се васпитно-образовни рад остварује на језику националне 
мањине, установа води евиденцију на српском језику ћириличким писмом и на 
језику и писму националне мањине, осим евиденције и педагошке 
документације о васпитно-образовном раду која се води на језику на коме се 
изводи васпитно-образовни рад.  

Установа из става 1. овог члана је руковалац података из става 1. 
овог члана и одговорна је за њихово прикупљање, употребу, ажурирање и 
чување, у складу са Законом, овим законом и законом којим се уређује заштита 
података о личности.  

Врсте, назив, садржај образаца и начин вођења, попуњавања 
евиденција и издавања јавних исправа из ст. 2. и 4. овог члана, прописује 
министар.  

ВРСТУ, НАЗИВ, САДРЖАЈ И ИЗГЛЕД ОБРАЗАЦА ЕВИДЕНЦИЈА 
И ЈАВНИХ ИСПРАВА И НАЧИН ЊИХОВОГ ВОЂЕЊА, ПОПУЊАВАЊА И 
ИЗДАВАЊА, ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И ОВИМ 
ЗАКОНОМ. 

Министар одобрава издавање образаца из ст. 2. и 4. овог члана.  
Сврха обраде података, као и начин прикупљања, обраде, чувања 

и коришћења података из евиденција из става 2. овог члана утврђени су 
Законом.  
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РОКОВИ ЧУВАЊА ПОДАТАКА У ЕВИДЕНЦИЈИ 

ЧЛАН 6А 
  

ПОДАЦИ ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 6. СТ. 1 И 2. ОВОГ 
ЗАКОНА ЧУВАЈУ СЕ ДЕСЕТ ГОДИНА, ОСИМ ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ 
ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ СЕ ЧУВАЈУ ПЕТ ГОДИНА. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА  

СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 
  
 1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
 
 Обрађивач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 
 2. Назив прописа:  
 
 Предлог закона о изменама и допунама Закона о предшколском 
васпитању и образовању 
 Draft Law on Amendments to the Law on Preschool Upbringing and 
Education 
 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији 
и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум): 
 

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину 
прописа, 
 Наслов VIII Политике сарадње, члан 102. Образовање и стручно 
оспособљавање 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума, 

општи рок 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене 

одредбе Споразума, 
потпуно 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање 

обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума, 
нема 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 

Европске уније. 
 постоји 
 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и 
оцене усклађености са њима, Уговор о функционисању ЕУ, Наслов XII 
Образовање, Стручно оспособљавање, омладина и спорт – потпуно усклађен у 
делу који се односи на систем образовања и васпитања 
 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима, 

нема секундарних извора права Европске уније са којима је 
потребно обезбедити усклађивање 

Пропис није у потпуности усклађен са основним принципима и 
препорукама из аcquis у делу који се односи на систем образовања на нивоу 
предшколског, основног и средњег образовања 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст 
са њима, 

– 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, 
– 
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д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености 

прописа са прописима Европске уније. 
– 

 

5.  Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, 
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно 
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно 
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби 
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или 
спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора 
права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће 
спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос 
те одредбе директиве).   

 – 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније 

преведени на српски језик? 
Да 

 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске 

уније? 
Не. Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

предшколском васпитању и образовању није преведен ни на један од 
службених језика Европске уније. 
 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради 
прописа и њихово мишљење о усклађености. 

Не. Наведени пропис није био предмет комуникације са 
Европском комисијом, односно другим стручним телима Европске уније. 


