
ПИТАЊА ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Извори:  

 Универзална декларација о људским правима ОУН (1948. године);  

 Конвенција о правима детета ОУН (1989. године); 

 Устав Републике Србије; 

 Закон о основама система образовања и васпитања; 

 Закон о предшколском образовању;  

 Закон о основном образовању и васпитању;  

 Закон о средњем образовању и васпитању. 

 

Права деце, ученика и одраслих 

 

1. Право на доступност образовања и квалитетно образовање;  

2. Право на покретљивост у оквиру система образовања;  

3. Право на посебне образовне потребе лица са посебним способностима, са 

сметњама у развоју и одраслих;  

4. Право на упис у дечји вртић и школу;  

5. Право на бесплатно образовање;  

6. Право на брже напредовање;  

7. Право на организовање одељењске заједнице и ученичког парламента,  

8. Право на учешће у раду одређених органа школе;  

9. Право на похађање наставе и оцењивање; 

10. Право на полагање испита;  

11. Право на стицање јавних исправа, подношење приговора, жалбе и 

захтева за заштиту права. 

 

Наставници, васпитачи и стручни сарадници 

 

12. Задаци наставника, васпитача и стручног сарадника у образовању; 

13. Степен и врста образовања и услови и начин пријема у радни однос; 

14. Услови за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;  

15. Приправници; 

16. Лиценца и регистар издатих лиценци;  

17. Издавање, суспензија и одузимање лиценце;  

18. Стручно усавршавање и стицање звања;  

19. Рад на неодређено и одређено време са пуним и непуним радним 

временом;  

20. Уговор о извођењу наставе;  

21. Упућивање на рад у иностранство;  

22. Педагошка норма;  

23. Годишњи одмор;  

24. Право на плаћено и неплаћено одсуство;  

25. Право на плату и друга примања;  

26. Удаљавање са рада;  

27. Дисциплинска одговорност;  

28. Дисциплински поступак;  

29. Престанак радног односа, заштита права запослених. 

 

Институције за унапређивање квалитета образовања и васпитања 

 

30. Национални просветни савет, састав и надлежност; 

31. Завод за унапређивање образовања и васпитања и врсте центара; 

32. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. 



Установе и друге организације 

33. Врсте установа;  

34. Услови за оснивање, почетак рада и обављање делатности;  

35. Обављање делатности у седишту и издвојеном одељењу;  

36. Аутономија установе;  

37. Одговорност установе за безбедност деце и ученика, правила понашања у 

установи;  

38. Забрана дискриминације и страначког организовања;  

39. Развојно планирање и струковно повезивање. 

 

Органи установе 

40. Врсте и састав органа установе;  

41. Орган управљања, предлагање и његово именовање;  

42. Надлежност органа управљања;  

43. Директор установе, услови и поступак за избор и разрешење;  

44. Права, обавезе и одговорности директора;  

45. Стручни органи установе. 

 

Програми образовања и васпитања 

46. Врсте програма образовања и васпитања;  

47. Доношење наставног плана и програма, предшколског, школског и 

васпитног програма. 

 

Остваривање образовања и васпитања 

48. Школска година;  

49. Годишњи програм рада;  

50. Предшколско васпитање и образовање;  

51. Трајање основног и средњег образовања, стручног оспособљавања и 

обуке;  

52. Оглед;  

53. Уџбеници. 

 

Надзор над радом установа 

54. Управни надзор;  

55. Стручно-педагошки надзор. 

 

Финансирање делатности установа 

56. Средства из буџета Републике;  

57. Средства из буџета јединице локалне самоуправе; 

58. Обезбеђивање вишег стандарда образовања. 

 


