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ПРАВИЛНИК 

О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ 

("Сл. гласник РС", бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 112/2020, 6/2021 и 85/2021) 

Члан 1  

Овим правилником прописује се садржај, начин вођења и обрасци евиденција које води основна школа, основна 

музичка школа, основна балетска школа и основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (у даљем 

тексту: школа): матичне књиге, дневника образовно-васпитног рада - разредне књиге, евиденције о полагању испита - 

записника о поправним, разредним и другим испитима и евиденције о издатим сведочанствима.  

Евиденцију о успеху ученика на крају школске године и о подели предмета на наставнике школа води у оквиру 

дневника образовно-васпитног рада - разредне књиге, а евиденцију о издатим сведочанствима и другим јавним 

исправама у оквиру матичне књиге.  

Овим правилником прописује се садржај и обрасци јавних исправа које издаје школа: ђачке књижице, сведочанства о 

завршеној школи, односно разреду, преводнице и уверења о положеном испиту из страног језика.  

Члан 2  

Матична књига води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од уписа у школу до завршетка стицања 

основног образовања и васпитања.  

Спољни табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи табак за сваког ученика и попуњава се од уписа 

у први разред до завршетка четвртог разреда.  

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда), за ученике који су 

уписани у први разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 1в, у облику спољњег табака и 

унутрашњег табака величине 29,5 x 42 цм, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је 

величине.  

Образац број 1в из става 4. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Матична књига за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог разреда) за ученике који 

уписују први разред школске 2020/2021. године води се на Обрасцу број 1д, у облику спољњег табака и унутрашњег 

табака величине 29,5 x 42 цм на 100-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је величине.  

Образац број 1д из става 6. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 3  

Спољњи табак матичне књиге води се за свако одељење, а унутрашњи лист за сваког ученика и попуњава се од петог 

разреда до завршетка осмог разреда и полагања завршног испита.  

Матична књига за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда), за ученике који су 

уписани у пети разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 1г, у облику спољњег табака и унутрашњег 

листа величине 29,5 x 42 цм, на 100-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  

Образац број 1г из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 4  

Матична књига основне музичке школе и основне балетске школе, води се на Обрасцу број 2а, који је прописан 

Правилником.  

Спољни табак матичне књиге води се за сваки одсек - главни предмет. Унутрашњи лист је посебан за сваког ученика и 

попуњава се од уписа у први до завршетка завршног разреда.  

Матична књига основне музичке школе води се на Обрасцу број 2б у облику спољњег табака и унутрашњег листа 

величине 25 x 35 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  

Матична књига основне балетске школе води се на Обрасцу број 2в у облику спољњег табака и унутрашњег листа 

величине 25 x 35 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  

Обрасци бр. 2б и 2в из ст. 1. и 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део и примењују 

се на ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године. 

Члан 5  

Дневник образовно-васпитног рада разредна књига води се за сваку школску годину, посебно за свако одељење и 

садржи личне податке о сваком ученику, евиденцију о успеху у учењу и владању у првом и другом полугодишту, 

дневник рада (разредну књигу), евиденцију о успеху свих ученика на крају полугодишта и на крају школске године и 

евиденцију о подели предмета на наставнике у сваком одељењу.  

Дневник образовно-васпитног рада за први разред основне школе, за ученике који се уписују у први разред школске 

2020/2021. године, води се на Обрасцу број 3в, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 цм, на 

80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику 

сходном применом одредаба овог правилника.  

Образац број 3в из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда) за ученике који уписују други 

разред школске 2019/2020. године води се на Обрасцу број 4в, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, 

величине 25 x 35 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у 

електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.  

Образац број 4в одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  
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Дневник образовно-васпитног рада у основној школи (од другог до четвртог разреда) води се на обрасцу број 4г, у 

облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 25 x 35 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје 

двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.  

Образац број 4г из става 6. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на 

ученике који уписују други разред школске 2021/2022. године.  

Дневник образовно-васпитног рада у комбинованом одељењу за први циклус основног образовања и васпитања, води 

се на обрасцу број 4ц, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 x 42 цм, на 80-грамској хартији, а 

када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходном применом 

одредаба овог правилника.  

Образац број 4ц из става 8. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Када се настава изводи и на језику националних мањина, евиденција се води и на језику те националне мањине, осим 

дневника рада (разредне књиге) који се води само на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад.  

Дневник образовно-васпитног рада у продуженом боравку (за први циклус основног образовања и васпитања), води се 

на Обрасцу број 3а, који је прописан Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба 

Правилника. 

Члан 6  

Дневник образовно-васпитног и осталих облика рада за други циклус основног образовања и васпитања, за ученике 

који уписују пети разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 5д, у облику књиге са тврдим корицама 

тегет боје, величине 25 x 35 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине и/или се 

води у електронском облику сходном применом одредаба овог правилника.  

Образац број 5д из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 7  

У основној музичкој школи воде се два дневника образовно-васпитног рада - разредне књиге: за главни предмет - 

индивидуални рад и за теоријске предмете. Ови дневници воде се за сваку школску годину, посебно за сваку класу и 

за сваки предмет.  

Дневник образовно-васпитног рада за главни предмет - индивидуални рад у основној музичкој школи води се на 

Обрасцу број 6б, у облику књиге са тврдим корицама тегет боје, величине 29,5 x 42 цм, на 80-грамској хартији, а када 

се штампа издаје двојезично исте је величине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог 

правилника.  

Дневник образовно-васпитног рада за теоријске предмете води се на Обрасцу број 6в, у облику књиге са меким 

корицама, тегет боје, величине 29,5 x 42 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је 

величине и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.  

Обрасци број 6б и 6в из ст. 2. и 3. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а 

примењују се почев од школске 2020/2021. године. 

Члан 8  

Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи води се на Обрасцу број 8а, који је прописан 

Правилником и/или се води у електронском облику сходном применом одредаба Правилника.  

Дневник образовно-васпитног рада у основној балетској школи води се на Обрасцу број 8б, у облику књиге са тврдим 

корицама тегет боје, величине 25 x 35 цм, на 80-грамској хартији, а када се штампа издаје двојезично исте је виличине 

и/или се води у електронском облику сходно применом одредаба овог правилника.  

Образац број 8б из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се за 

ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године. 

Члан 9  

Школа води евиденцију о полагању испита ученика.  

Записник о полагању испита води се приликом полагања испита у основној школи, основној школи за ученике са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, основној музичкој, односно основној балетској школи, испита из страног језика 

и других испита.  

Записник о полагању испита води се на Обрасцу број 9, који је прописан Правилником.  

Основна музичка школа води записник о полагању испита ученика на Обрасцу број 9а, у облику листа величине 21 x 

29,5 цм, на 80-грамској хартији.  

Образац број 9а примењује се за ученике основне музичке школе од школске 2020/2021. године.  

Основна балетска школа води записник о полагању испита ученика на Обрасцу број 9б, у облику листа величине 21 x 

29,5 цм, на 80-грамској хартији.  

Образац број 9б примењује се за ученике који уписују први разред основне балетске школе школске 2020/2021. 

године.  

Обрасци бр. 9а и 9б из ст. 4. и 6. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део. 

Члан 10  

Школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у коју се уносе лични подаци ученика и 

подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта сваког разреда.  

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог 

разреда), за ученике који су уписани у први разред школске 2018/2019. године, води се на Обрасцу број 10в, са меким 

пластифицираним корицама тегет боје, величине 14 x 19 цм, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике 

Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  
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Образац број 10в из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Ђачка књижица за ученике основне школе за први циклус основног образовања и васпитања (од првог до четвртог 

разреда), за ученике који се уписују у први разред школске 2020/2021. године, води се на Обрасцу број 10д, са меким 

пластифицираним корицама тегет боје, величине 14 x 19 цм, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике 

Србије у позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа издаје двојезично исте је величине.  

Образац број 10д из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 11  

Ђачка књижица за ученике основне школе за други циклус основног образовања и васпитања (од петог до осмог 

разреда) за ученике који су уписани у пети разред у школској 2018/2019. години, води се на Обрасцу број 10г, са 

чврстим корицама тегет боје, величине 10 x 14 цм, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у 

позадини текста на свакој десној страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично величине је 12 x 16 цм.  

Образац 10г из става 2. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 12  

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје сваком ученику ђачку књижицу приликом уписа у школу, у 

коју се уносе лични подаци ученика, подаци о успеху и владању на крају првог и другог полугодишта за сваки разред 

у току школовања.  

Ђачка књижица за ученике основне музичке музичке и основне балетске школе, води се на Обрасцу број 11а, који је 

прописан Правилником.  

Ђачка књижица за ученике основне музичке школе води се на Обрасцу број 11б, са меким корицама, тегет боје, 

величине 14 x 19 цм, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној 

страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  

Ђачка књижица за ученике основне балетске школе води се на Обрасцу број 11в, са меким корицама, тегет боје, 

величине 14 x 19 цм, на 80-грамској хартији, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста на свакој десној 

страни обрасца, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  

Обрасци број 11б и 11в из ст. 3. и 4. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а 

примењују се на ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године. 

Члан 13  

Основна школа издаје преводницу ученицима првог разреда првог циклуса основног образовања и васпитања, који су 

уписани у први разред школске 2020/2021. године, о преласку из једне у другу основну школу на Обрасцу број 12г у 

облику табака 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 исте је величине.  

Образац број 12г из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 14  

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 x 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 x 35 цм. 

Образац број 12в из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на 

ученике који уписују други разред школске 2019/2020. године.  

Основна школа издаје преводницу ученику од другог до четвртог разреда првог циклуса основног образовања и 

васпитања о преласку из једне у другу основну школу на обрасцу број 12д, у облику листа величине 21 x 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 x 35 цм.  

Образац број 12д из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на 

ученике који уписују други разред школске 2021/2022. године. 

Члан 15  

Основна школа издаје преводницу ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања (од петог до осмог 

разреда) који су уписани у пети разред школске 2018/2019. године, о преласку из једне у другу основну школу, на 

Обрасцу број 13в, у облику листа величине 21 x 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 x 35 цм.  

Образац број 13в из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се 

почев од школске 2018/2019. године.  

Члан 16  

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну 

музичку школу и основну балетску школу, на Обрасцу број 14, који је прописан Правилником.  

Основна музичка школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну музичку школу, на Обрасцу 

број 14а у облику табака величине 21 x 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 x 35 цм.  

Основна балетска школа издаје преводницу о преласку ученика из једне у другу основну балетску школу, на Обрасцу 

број 14б у облику табака величине 21 x 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 x 35 цм.  

Обрасци број 14а и 14б из ст. 2. и 3. овог члана одштампани су уз овај правилник и чини његов саставни део, а 

примењују се од школске 2020/2021. године. 
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Члан 17  

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје 

сведочанство о завршеном првом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања на Обрасцу број 15д, а 

уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје 

сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.  

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом 

Републике Србије у позадини текста на првој страни, у облику табака величине 21 x 29,5 цм, а када се штампа и издаје 

двојезично исте је величине, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, 

сведочанство штампа и издаје у облику листа величине 21 x 29,5 цм.  

Образац број 15д из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на 

ученике који уписују први разред школске 2020/2021. године. 

Члан 18  

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе основна школа издаје 

сведочанство о завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања, на 

Обрасцу број 15в, на 100-грамској хартији, на светложутој подлози са Малим грбом Републике Србије у позадини 

текста, величине 21 x 29,5 цм, а када се штампа и издаје двојезично величине је 25 x 35 цм.  

Образац из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике 

који уписују други разред школске 2019/2020. године.  

Ученику који одлази у иностранство или коме је престала обавеза похађања наставе школа издаје сведочанство о 

завршеном другом, трећем или четвртом разреду првог циклуса основног образовања и васпитања на Обрасцу број 

15г, у облику листа величине 21 x 29,5 цм, на 100 грамској хартији, на светложутој подлози, а када се штампа и издаје 

двојезично величине је 25 x 35 цм.  

Образац из става 3. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на ученике који 

уписују други разред школске 2021/2022. године.  

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје 

сведочанство из ст. 1. и 3. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично 

величине је 21 x 29,5 цм.  

Члан 19  

Ученицима другог циклуса основног образовања и васпитања, који су уписани у пети разред школске 2018/2019. 

године, основна школа издаје сведочанство о завршеном петом, шестом, седмом и осмом разреду на Обрасцу број 16в, 

а уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје 

сведочанство чија је садржина утврђена овим правилником.  

Сведочанство из става 1. овог члана издаје се на 100-грамској хартији, на светложутој подлози, са Малим грбом 

Републике Србије у позадини текста, у облику листа величине 21 x 29,5 цм, а када се штампа и издаје двојезично 

величине је 25 x 35 цм, односно уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, 

сведочанство штампа и издаје у облику листа величине 21 x 29,5 цм.  

Образац број 16в из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 20  

Основна школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању на Обрасцу број 17б у 

облику листа величине 21 x 29,5 цм, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози са Малим грбом Републике 

Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично, односно уколико школа води дневник образовно-

васпитног рада у електронском облику, исте је величине.  

Образац број 17б из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 21  

Основна музичка школа и основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса 

основног музичког образовања и васпитања и основног балетског образовања и васпитања, на Обрасцу број 18а, који 

је прописан Правилником.  

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје 

сведочанство из става 1. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично 

величине је 21 x 29,5 цм.  

Основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног балетског 

образовања и васпитања, на Обрасцу број 18г, који је прописан Правилником.  

Образац број 18г из става 3. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се на 

ученика који уписују трећи разред школске 2021/2022. године. 

Основна музичка школа издаје ученику сведочанство о завршеном разреду другог циклуса основног музичког 

образовања и васпитања, на Обрасцу број 18в, у облику листа величине 21 x 29,5 цм, на 120-грамској хартији, на 

светложутој подлози, са Малим грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично 

величине је 25 x 35 цм.  

Образац број 18в из става 5. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део, а примењује се 

почев од школске 2020/2021. године.  

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје 

сведочанство из ст. 3. и 5. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично 

величине је 21 x 29,5 цм. 
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Члан 22  

Основна музичка школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном музичком образовању и васпитању на 

Обрасцу број 18д, у облику листа величине 21 x 29,5 цм, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, са Малим 

грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  

Основна балетска школа издаје ученику сведочанство о завршеном основном балетском образовању и васпитању на 

Обрасцу број 18е, у облику листа величине 21 x 29,5 цм, на 120-грамској хартији, на светлоплавој подлози, са Малим 

грбом Републике Србије у позадини текста, а када се штампа и издаје двојезично исте је величине.  

Обрасци број 18д и 18е из ст. 1. и 2. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део, а 

примењује се од школске 2020/2021. године.  

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, школа може да штампа и издаје 

сведочанство из ст. 2. и 3. овог члана чија је садржина утврђена Правилником, а када се штампа и издаје двојезично 

величине је 21 x 29,5 цм. 

Члан 23  

Основна школа издаје ученику уверење о положеном испиту из страног језика за сваки разред на Обрасцу број 19а у 

облику листа величине 21 x 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 x 35 цм.  

Образац број 19а из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

Члан 24  

Основна школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом води евиденцију и издаје јавне исправе на 

обрасцима прописаним овим правилником за основну школу.  

Члан 25  

Дупликати јавних исправа издају се на обрасцима прописаним овим правилником за основну школу на чијем се 

горњем десном углу прве стране исписује реч: "ДУПЛИКАТ" словима величине 5 мм.  

Члан 25а  

Дневник образовно-васпитног рада који школа води у електронском облику садржи и податак о јединственом 

матичном броју ученика и родитеља, односно другог законског заступника ученика, у складу са законом.  

Уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, на захтев родитеља, односно другог 

законског заступника ученика, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и 

владању тог ученика.  

Захтев из става 2. овог члана обавезно садржи податак о јединственом матичном броју ученика и његовог родитеља, 

односно другог законског заступника ученика.  

Електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује се преко приступних параметара које школа доставља 

подносиоцу захтева - родитељу, односно другом законском заступнику ученика, на адресу електронске поште 

наведене у захтеву. 

Члан 26  

Погрешно уписани подаци у евиденцију прецртавају се тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава 

печатом школе.  

Уколико се дневник образовно-васпитног рада води у електронском облику, исправка погрешно унетих података 

врши се електронски, о чему школа сачињава трајни електронски запис.  

Члан 27  

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и 

издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", бр. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 8/13, 70/15, 

81/17 и 48/18), осим одредаба којима су прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. став 2, чланом 3. 

ст. 1. и 3, чланом 4. ст. 1, 3. и 7, чланом 5. ст. 4, 5, 6. и 8., чланом 6. став 1., чланом 7. ст. 2. и 3, чланом 8, чланом 9. 

став 3, чланом 10. став 2, чланом 11. ст. 1. и 2, чланом 12а став 2., чланом 14. ст. 1. и 2., чланом 15. ст. 1. и 2, чланом 

16а став 2., чланом 18. ст. 1. и 2., чланом 19. ст. 1. и 3, чланом 21. став 1. и чланом 22. овог правилника.  

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и 

издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", бр. 66/18 и 82/18), осим одредаба којима су 

прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. ст. 2. и 4, чланом 3. ст. 3. и 4, чланом 4. став 1, чланом 5. 

ст. 4, 5. и 9, чланом 6. ст. 3. и 4, чланом 8, чланом 9. ст. 2. и 3, чланом 10. ст. 2. и 3, чланом 11. ст. 2. и 3, чланом 12,  

чланом 14. ст. 1. и 2, чланом 15. ст. 2. и 3, чланом 16, чланом 18. ст. 1. и 2, чланом 19. ст. 3. и 5, чланом 20, чланом 21. 

и чланом 23. овог правилника. 

Члан 28  

Овај правилник ступа на снагу 1. септембра 2018. године.  

  

Самостални члан Правилника о допуни  

Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  

("Сл. гласник РС", бр. 82/2018)  

Члан 2  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".  

  

Самостални члан Правилника о изменама и допунама  

Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  
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("Сл. гласник РС", бр. 37/2019) 

Члан 7  

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".  

  

Самостални члан Правилника о изменама и допунама  

Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  

("Сл. гласник РС", бр. 56/2019) 

Члан 5  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".  

  

Самостални члан Правилника о изменама и допунама  

Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  

("Сл. гласник РС", бр. 112/2020) 

Члан 20  

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије". 

  

Самостални члан Правилника о измени  

Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  

("Сл. гласник РС", бр. 6/2021) 

Члан 2  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".  

  

Самостални чланови Правилника о изменама и допунама  

Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи  

("Сл. гласник РС", бр. 85/2021) 

Члан 12  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења евиденције и 

издавању јавних исправа у основној школи ("Службени гласник РС", бр. 66/18 и 82/18), осим одредаба којима су 

прописани обрасци који се примењују у складу са чланом 2. став 4, чланом 3. став 4, чланом 4. став 1, чланом 5. ст. 5. 

и 9, чланом 6. став 4, чланом 8, чланом 9. ст. 2. и 3, чланом 10. став 3, чланом 11. став 3, чланом 12, чланом 14. став 2, 

чланом 15. став 3, чланом 16, чланом 18. став 2, чланом 19. став 5, чланом 20, чланом 21. и чланом 23. овог 

правилника.  

Члан 13  

Овај правилник ступа на снагу наредног дана по објављивању у "Службеном гласнику Републике Србије".  

Обрасце који су саставни део Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019 и 56/2019), можете погледати ОВДЕ 

Обрасце који су саставни део Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције 

и издавању јавних исправа у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 112/2020), можете погледати ОВДЕ 

Обрасце који су саставни део Правилника о измени Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању 

јавних исправа у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 6/2021), можете погледати ОВДЕ 

Обрасце који су саставни део Правилника о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције 

и издавању јавних исправа у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 85/2021), можете погледати ОВДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eupropisi.com/dokumenti/osevidencijaRS56_19.pdf
http://www.eupropisi.com/dokumenti/SG_112_2020_002.pdf
http://www.eupropisi.com/dokumenti/SG_006_2021_020.pdf
http://www.eupropisi.com/dokumenti/SG_085_2021_004.pdf
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NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJE JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI ZA 

UČENIKE KOJI OBRAZOVANJE STIČU NA OSNOVU INDIVIDUALNOG OBRAZOVNOG PLANA 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi 

član 1 

Na kraju drugog polugodišta, potrebno je da se za učenike koji stiču obrazovanje na osnovu IOP-2 ili IOP-3, u 

propisanu evidenciju koju vodi osnovna škola, u đačku knjižicu i svedočanstvo o završenom razredu kao i u 

propisanom obrascu prevodnice, upiše napomena o tome da učenik završava razred u skladu sa članom 76. Zakona o 

osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 

"Povodom učestalih obraćanja direktora i sekretara iz osnovnih škola u vezi sa izdavanjem javnih isprava učenicima koji 

obrazovanje stiču na osnovu individualnog obrazovnog plana, ukazujemo na obavezu primene Pravilnika o sadržaju i načinu 

vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 56/2019, 

112/2020 i 6/2021).  

Član 76. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 

10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020 - dalje: ZOSOV) propisuje pravo na dodatnu podršku koja se obezbeđuje putem 

ostvarivanja individualnog obrazovnog plana (dalje: IOP) za učenika kome je podrška potrebna usled socijalne uskraćenosti, 

smetnji u razvoju, invaliditeta, teškoća u učenju, rizika od ranog napuštanja školovanja i drugih razloga.  

Član 76. stav 6. ZOSOV propisuje tri vrste IOP-a kao posebnih dokumenata, pri čemu:  

- ostvarivanje IOP-1 podrazumeva prilagođavanje načina rada i uslova u kojima se izvodi obrazovno-vaspitni rad i jezika 

ostvarivanja nastave,  

- ostvarivanje IOP-2 podrazumeva izmenu sadržaja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada, 

- ostvarivanje IOP-3 podrazumeva proširivanje i produbljivanje sadržaja za učenika sa izuzetnim sposobnostima. 

Na osnovu navedenog može se zaključiti da ostvarivanje IOP-2 i IOP-3 zahteva odgovarajuću izmenu propisanih nastavnih 

programa nastave i učenja, a ostvarivanje IOP-1 samo prilagođavanje uslova i pristupa u radu.  

Imajući u vidu navedeno, potrebno je da se na kraju drugog polugodišta, za učenike koji stiču obrazovanje na osnovu IOP-2 ili 

IOP-3, u propisanu evidenciju koju vodi osnovna škola upiše napomena o tome da učenik završava razred u skladu sa članom 

76. ZOSOV.  

Kada su u pitanju propisane javne isprave u osnovnoj školi, za učenike koji stiču obrazovanje na osnovu IOP-2 ili IOP-3, 

potrebno je u đačku knjižicu i svedočanstvo o završenom razredu upisati napomenu da učenik završava razred u skladu sa 

članom 76. ZOSOV.  

U propisanom obrascu prevodnice, za učenike sa IOP-2 i IOP-3 u napomeni treba napisati da je učenik pohađao nastavu u 

skladu sa članom 76. ZOSOV.  

  

(Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 601-00-00027/16/2021-15 od 25.06.2021. godine) 

Stručni komentar 

KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU 

VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", 

br. 112/2020 

• Utvrđeni novi obrasci čija primena počinje od školske 2020/2021. godine • 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u 

osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 112/2020 - dalje: Pravilnik o izmenama) su utvrđeni određeni novi obrasci koji se 

primenjuju od školske 2020/2021. godine. To se odnosi na sledeće obrasce:  

    - matična knjiga,  

    - dnevnik obrazovno-vaspitnog rada,  

    - zapisnik o polaganju ispita,  

    - đačka knjižica,  

    - prevodnica,  

    - svedočanstvo o završenom prvom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja učeniku koji odlazi u 

inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave,  

    - svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja,  

    - svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju i svedočanstvo o završenom osnovnom 

baletskom obrazovanju i vaspitanju.  

Pravilnik o izmenama se primenjuje od 2. septembra 2020. godine.  

Ukazujemo da Pravilnik o izmenama sadrži značajne pravnotehničke manjkavosti, zbog čega se stvara prostor za različita 

tumačenja kada se radi o upotrebi određenih obrazaca. To se posebno odnosi na prelazni režim kojim je suštinski stavljen van 

snage osnovni tekst akta (pravilnika) i propisan veliki broj izuzetaka.  

Matična knjiga  

Pravilnikom o izmenama je utvrđen novi obrazac matične knjige za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, i to 

Obrazac broj 1d. Naime, matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda) za 

učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine vodi se na Obrascu broj 1d.  

Takođe, Pravilnikom o izmenama je utvrđeno da se više ne upotrebljava Obrazac broj la, odnosno da se matična knjiga za 

drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda) više ne vodi na tom obrascu.  
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Matična knjiga osnovne muzičke škole vodi se na Obrascu broj 2b u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 25 x 

35 cm, na 80-gramskoj hartiji, i to za učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine. Matična knjiga osnovne 

baletske škole vodi se na Obrascu broj 2v u obliku spoljnjeg tabaka i unutrašnjeg lista veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj 

hartiji, i primenjuje se na učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine.  

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada  

Kada se radi o dnevniku obrazovno-vaspitnog rada, Pravilnikom o izmenama je propisano da se dnevnik obrazovno-

vaspitnog rada za prvi razred osnovne škole, za učenike koji se upisuju u prvi razred školske 2020/2021. godine, vodi na 

Obrascu broj 3v.  

Utvrđen je i novi obrazac za dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u kombinovanom odeljenju za prvi ciklus osnovnog 

obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), odnosno Obrazac broj 4e na kome se vodi navedeni dnevnik. 

Stoga prestaje upotreba Obrasca broj 4d.  

Pravilnikom o izmenama je propisano da prestaje upotreba Obrasca broj 5a na kojem se vodio dnevnik obrazovno-vaspitnog 

rada u osnovnoj školi za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), a koji je propisan 

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 

55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011, 82/2012, 8/2013, 70/2015, 81/2017, 48/2018, 65/2018 - dr. pravilnik i 66/2018 - dr. 

pravilnik - dalje: Pravilnik). Pored toga, prestaje i upotreba Obrasca broj 5b na kome se vodio dnevnik ostalih oblika 

obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi, a koji je takođe, bio utvrđen navedenim pravilnikom.  

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za glavni predmet - individualni radu osnovnoj muzičkoj školi vodi se na Obrascu 

broj 6b, a dnevnik obrazovno-vaspitnog rada za teorijske predmete vodi se na Obrascu broj 6v. Primena navedenih 

obrazaca počinje počev od školske 2020/2021. godine.  

Iz navedenog proizlazi da početkom primene Pravilnika o izmeni, prestaje upotreba Obrasca broj 6a i Obrasca broj 7, koji su 

bili propisani Pravilnikom.  

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi vodi se na Obrascu broj 8b, a primenjuje se za učenike koji 

upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine.  

Evidencija o polaganju ispita učenika  

Pravilnikom o izmenama su određeni obrasci zapisnika o polaganju ispita za učenike osnovne muzičke i osnovne baletske 

škole.  

Osnovna muzička škola vodi zapisnik o polaganju ispita učenika na Obrascu broj 9a, a primenjuje se za učenike osnovne 

muzičke škole od školske 2020/2021. godine.  

Osnovna baletska škola vodi zapisnik o polaganju ispita učenika na Obrascu broj 9b, koji se primenjuje za učenike koji 

upisuju prvi razred osnovne baletske škole školske 2020/2021. godine.  

Iz navedenog proizlazi dakle, da se Obrazac broj 9a primenjuje za učenike osnovne muzičke škole, dakle sve razrede od 

tekuće, 2020/2021. školske godine, dok se Obrazac broj 9b primenjuje za učenike koji upisuju prvi razred osnovne baletske 

škole školske 2020/2021. godine.  

Đačka knjižica  

Đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog 

razreda), za učenike koji se upisuju u prvi razred školske 2020/2021. godine, vodi se na Obrascu broj 10d.  

Pravilnikom o izmenama je propisano da prestaje upotreba Obrasca broj 10a, koji je bio propisan Pravilnikom, a na kome se 

vodila đačka knjižica za učenike osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog 

razreda).  

Posebno je uređen obrazac đačke knjižice za učenike osnovne muzičke i baletske škole. Đačka knjižica za učenike osnovne 

muzičke škole vodi se na Obrascu broj 11b. Đačka knjižica za učenike osnovne baletske škole vodi se na Obrascu broj 

11v. Navedeni obrasci đačke knjižice primenjuju se na učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine.  

Prevodnica  

Osnovna škola izdaje prevodnicu učenicima prvog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji su 

upisani u prvi razred školske 2020/2021. godine, o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu na Obrascu broj 12g. To 

znači da prestaje upotreba Obrasca broj 12b.  

Takođe, Pravilnikom o izmenama propisano je da prestaje upotreba Obrasca broj 13a, koji je propisan Pravilnikom, a na kojem 

je osnovna škola izdavala prevodnicu učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog 

razreda) o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu.  

Osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu muzičku 

školu i osnovnu baletsku školu, na Obrascu broj 14, koji je propisan Pravilnikom.  

Pravilnikom o izmenama je propisano da osnovna muzička škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u drugu 

osnovnu muzičku školu, na Obrascu broj 14a, a osnovna baletska škola izdaje prevodnicu o prelasku učenika iz jedne u 

drugu osnovnu baletsku školu, na Obrascu broj 14b. Navedeni Obrasci broj 14a i 14b primenjuju se od školske 2020/2021. 

godine. Iz navedenog rešenja proizlazi da se novi obrasci 14a i 14b primenjuju na učenike koji školske 2020/2021. godine 

upisuju prvi razred osnovne muzičke i osnovne baletske škole.  

Svedočanstvo  

Učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave, osnovna škola izdaje svedočanstvo o 

završenom prvom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja na Obrascu broj 15d, a primenjuje se na 

učenike koji upisuju prvi razred školske 2020/2021. godine. To znači da je prestala upotreba Obrasca broj 15b.  
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Pravilnikom o izmenama je propisano da prestaje upotreba Obrasca broj 16a, koji je propisan Pravilnikom, a na kojem je 

osnovna škola učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), izdavala 

svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu.  

Osnovna muzička škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog 

obrazovanja i vaspitanja na Obrascu broj 18v, a koji se primenjuje počev od školske 2020/2021. godine.  

Osnovna muzička škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju na 

Obrascu broj 18d. Osnovna baletska škola izdaje učeniku svedočanstvo o završenom osnovnom baletskom obrazovanju 

i vaspitanju na Obrascu broj 18e. Obrasci broj 18d i 18e primenjuju se od školske 2020/2021. godine. Ukoliko se dnevnik 

obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje navedena svedočanstva (o završenom 

osnovnom muzičkom obrazovanju i vaspitanju, odnosno o završenom osnovnom baletskom obrazovanju i vaspitanju) sa 

sadržinom koja je utvrđena Pravilnikom.  

Prelazni režim  

Prelaznim režimom Pravilnika o izmenama je izvršeno određeno usklađivanje sa Pravilnikom, tako da je propisano da 

ostaju na snazi pojedine odredbe Pravilnika, odnosno u upotrebi su obrasci propisani Pravilnikom, i to: 

 - dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi (od drugog do četvrtog razreda) koji se vodi na Obrascu br. 4,  

 - dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku (za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja), koji se vodi na 

Obrascu br. 3a,  

 - dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi koji se vodi na Obrascu br. 8a,  

 - prevodnica koju osnovna škola izdaje učeniku od petog do osmog razreda drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja 

o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu 13b,  

 - svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu, na Obrascu broj 16a (iako navedeno nije određeno na 

navedeni način Pravilnikom o izmenama, već je određeno da na snazi ostaje član 16a stav 2. koji uređuje izgled navedenog 

svedočanstva - izdaje se na           100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, u obliku lista veličine 21 x 29,5 cm, a kada se 

štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm).  

Pravilnikom o izmenama je propisano da danom početka njegove primene, a to je dan njegovog stupanja na snagu, 

prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. 

glasnik RS", br. 66/2018 i 82/2018), osim određenih odredaba. Radi se o pravnotehničkom rešenju kojim se van snage 

stavlja osnovni akt i prva njegova izmena, a ostavljaju na snazi određene odredbe. Takvo rešenje se može označiti ne samo kao 

neuobičajeno, već i kao nepravilno. U skladu sa takvim rešenjem na snazi su odredbe i propisani obrasci:  

- matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda) koja se vodi na Obrascu broj 

1 koji je propisan Pravilnikom i matična knjiga za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog 

razreda), za učenike koji su upisani u prvi razred školske 2018/2019. godine, koja se vodi na Obrascu broj 1v,  

- matična knjiga za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), za učenike koji su upisani u 

peti razred školske 2017/2018. godine, koja se vodi na Obrascu broj 1b, koji je propisan Pravilnikom i matična knjiga za drugi 

ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), za učenike koji su upisani u peti razred školske 

2018/2019. godine, koja se vodi na Obrascu broj 1g,  

- matična knjiga osnovne muzičke škole i osnovne baletske škole, koja se vodi na Obrascu broj 2a, koji je propisan 

Pravilnikom,  

- dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi (od drugog do četvrtog razreda) koji se vodi na Obrascu broj 4, koji je 

propisan Pravilnikom i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba Pravilnika, dnevnik obrazovno-

vaspitnog rada u osnovnoj školi (od drugog do četvrtog razreda) za učenike koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. 

godine koji se vodi na Obrascu broj 4v, kao i dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku (za prvi ciklus 

osnovnog obrazovanja i vaspitanja), koji se vodi na Obrascu broj 3a, koji je propisan Pravilnikom i/ili se vodi u elektronskom 

obliku shodnom primenom odredaba Pravilnika,  

- dnevnik obrazovno-vaspitnog i ostalih oblika rada za šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole, za učenike koji su upisani u 

šesti razred školske 2018/2019. godine, koji se vodi na Obrascu broj 5g, kao i dnevnik obrazovno-vaspitnog i ostalih oblika 

rada za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za učenike koji upisuju peti razred školske 2018/2019. godine, koji se 

vodi na Obrascu broj 5d,  

- dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj baletskoj školi koji se vodi na Obrascu broj 8a, koji je propisan Pravilnikom 

i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba Pravilnika,  

- zapisnik o polaganju ispita koji se vodi prilikom polaganja ispita u osnovnoj školi, osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u 

razvoju i invaliditetom, osnovnoj muzičkoj, odnosno osnovnoj baletskoj školi, ispita iz stranog jezika i drugih ispita, a na 

Obrascu broj 9, koji je propisan Pravilnikom,  

- đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda) koja 

se vodi na Obrascu broj 10, koji je propisan Pravilnikom i đačka knjižica za učenike osnovne škole za prvi ciklus osnovnog 

obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda), za učenike koji su upisani u prvi razred školske 2018/2019. godine, 

koji se vodi na Obrascu broj 10v,  

- đačka knjižica za učenike osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog razreda), za 

učenike koji su upisani u peti razred školske 2017/2018. godine, koja se vodi na Obrascu broj 10b, koji je propisan 

Pravilnikom i đačka knjižica za učenike osnovne škole za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog 

razreda) za učenike koji su upisani u peti razred u školskoj 2018/2019. godini, koja se vodi na Obrascu broj 10g,  
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- đačka knjižica koju osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje svakom učeniku prilikom upisa u školu, u koju se 

unose lični podaci učenika, podaci o uspehu i vladanju na kraju prvog i drugog polugodišta za svaki razred u toku školovanja,  a 

vodi se na Obrascu broj 11a, koji je propisan Pravilnikom,  

- prevodnica koju osnovna škola izdaje učenicima drugog, trećeg ili četvrtog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i 

vaspitanja o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu broj 12a, koji je propisan Pravilnikom, a izdaje prevodnicu 

učenicima od drugog do četvrtog razreda prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja o prelasku iz jedne u drugu osnovnu 

školu, na Obrascu broj 12v koji se primenjuje na učenike koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. godine,  

- prevodnica koju osnovna škola izdaje učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od petog do osmog 

razreda) koji su upisani u peti razred školske 2017/2018. godine, o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu školu, na 

Obrascu broj 13b, koji je propisan Pravilnikom, a izdaje prevodnicu učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i 

vaspitanja (od petog do osmog razreda) koji su upisani u peti razred školske 2018/2019. godine, o prelasku iz jedne u drugu 

osnovnu školu, na Obrascu broj 13v,  

- prevodnica koju osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje o prelasku učenika iz jedne u drugu osnovnu 

muzičku školu i osnovnu baletsku školu, na Obrascu broj 14, koji je propisan Pravilnikom,  

- svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovna 

škola izdaje na Obrascu broj 15a, koji je propisan Pravilnikom, učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza 

pohađanja nastave, a učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave osnovna škola izdaje 

svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, na Obrascu 

broj 15v koji se primenjuje na učenike koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. godine,  

- svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu, osnovna škola izdaje učenicima drugog ciklusa 

osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji su upisani u peti razred školske 2017/2018. godine na Obrascu 16b, koji je propisan 

Pravilnikom, a učenicima drugog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji su upisani u peti razred školske 2018/2019. 

godine, osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom petom, šestom, sedmom i osmom razredu na Obrascu broj 16v,  

- svedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju i vaspitanju osnovna škola izdaje učeniku na Obrascu broj 17b,  

- svedočanstvo o završenom razredu drugog ciklusa osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja i osnovnog baletskog 

obrazovanja i vaspitanja osnovna muzička škola i osnovna baletska škola izdaje učeniku, na Obrascu broj 18a, koji je propisan 

Pravilnikom, a ukoliko se dnevnik obrazovno-vaspitnog rada vodi u elektronskom obliku, škola može da štampa i izdaje 

svedočanstvo čija je sadržina utvrđena Pravilnikom,  

- uverenje o položenom ispitu iz stranog jezika za svaki razred osnovna škola izdaje učeniku na Obrascu broj 19a. 

Stručni komentar 

KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I 

IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 56/2019 

• Nove odredbe o evidencijama i javnim ispravama za učenike koji školske 2019/2020. godine upisuju drugi 

razred osnovne škole • 

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je, na osnovu člana 87. stav 3. i člana 90. stav 9. Zakona o osnovnom 

obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon i 10/2019) doneo Pravilnik o 

izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. 

glasnik RS", br. 56/2019, na snazi od 15.8.2019. godine - dalje: Izmene i dopune).  

S obzirom na to da su istovremeno na pravnoj snazi dva pravilnika, Izmenama i dopunama izvršeno je preciziranje odredaba 

Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 

66/2018, 82/2018 i 37/2019) o vođenju dnevnika obrazovno-vaspitnog rada, izdavanju prevodnice o prelasku iz jedne u drugu 

osnovnu školu i svedočanstva učenika koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave, za generaciju 

učenika koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. godine.  

Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi (od drugog do četvrtog razreda)  

Izmenama i dopunama u članu 5. Pravilnika propisan je novi Obrazac br. 4v - "Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada u 

osnovnoj školi (od drugog do četvrtog razreda)", za učenike koji upisuju drugi razred školske 2019/2020. godine. Dnevnik 

se vodi u obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 25 x 35 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se štampa i izdaje 

dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodnom primenom odredaba ovog pravilnika.  

Pored navedenog, član 5. Pravilnika dopunjen je i odredbom o novom Obrascu br. 4d- "Dnevnik obrazovno-vaspitnog 

rada u kombinovanom odeljenju za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja (od prvog do četvrtog razreda)". 

Ovaj dnevnik vodi se obliku knjige sa tvrdim koricama teget boje, veličine 29,5 x 42 cm, na 80-gramskoj hartiji, a kada se 

štampa i izdaje dvojezično iste je veličine i/ili se vodi u elektronskom obliku shodno primenom odredaba ovog pravilnika."  

Obrasci broj 4v i 4d odštampani su uz Izmene i dopune pravilnika i čine njihov sastavni deo.  

Prevodnica  

Izmenama i dopunama propisan je i novi Obrazac br. 12v - Prevodnica, koji će se primenjivati na učenike koji upisuju drugi 

razred školske 2019/2020. godine.  

Dopunom u članu 14. Pravilnika, propisano je daosnovna škola izdaje prevodnicu učenicima od drugog do četvrtog razreda 

prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja o prelasku iz jedne u drugu osnovnu školu, na Obrascu broj 12v, u obliku 

lista veličine 21 x 29,5 cm, na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj podlozi, sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini 

teksta, a kada se štampa i izdaje dvojezično veličine je 25 x 35 cm. 

Svedočanstvo učenika koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza pohađanja nastave  
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Shodno izmenama i dopunama člana 18. Pravilnika, učeniku koji odlazi u inostranstvo ili kome je prestala obaveza 

pohađanja nastave osnovna škola izdaje svedočanstvo o završenom drugom, trećem ili četvrtom razredu prvog ciklusa 

osnovnog obrazovanja i vaspitanja, naObrascu broj 15v. Obrazac se izrađuje na 100-gramskoj hartiji, na svetložutoj 

podlozi sa Malim grbom Republike Srbije u pozadini teksta, veličine 21 x 29,5 cm, a kada se štampa i izdaje dvojezično 

veličine je 25 x 35 cm.  

Obrazac br. 15v odštampan je uz Izmene i dopune i čini njihov sastavni deo, a primenjuje se na učenike koji upisuju drugi 

razred školske 2019/2020. godine.  

U članu 27. Pravilnika izvršene su odgovarajuće izmene u odnosu na prenumeraciju stavova u izmenjenim i 

dopunjenim članovima, te on sada glasi: "Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i 

načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br. 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 

8/13, 70/15, 81/17 i 48/18), osim odredaba kojima su propisani obrasci koji se primenjuju u skladu sa članom 2. stav 2, članom 

3. st. 1. i 3, članom 4. stav 1, članom 5. st. 4, 5, 6. i 8., članom 6. st. 1. i 2, članom 7. st. 2. i 3, članom 8, članom 9. stav 3, 

članom 10. stav 2, članom 11. st. 1. i 2, članom 12. stav 2, članom 14. st. 1. i 2., članom 15. st. 1. i 2, članom 16, članom  18. st. 

1. i 2., članom 19. st. 1. i 3, članom 21. stav 1. i članom 22. ovog pravilnika."  

 


