
Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 33. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13), на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред 

основног образовања и васпитања 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 

1/13, 4/13, 14/13, 5/14 и 11/14), наставни програм предмета „Верска настава Православни катихизис 

(веронаука), Католички вјеронаук и Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве 

А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Верска настава – Православни катихизис, 

Вјерска настава – Католички вјеронаук и Верска настава – Словачке евангеличке цркве А.V.”, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/17. године. 

Број 110-00-00247/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 

Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 33. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13), на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред 

основног образовања  

и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и 

васпитања 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гласник – 

Просветни гласник”, бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13 и 11/14), наставни програм предмета 



„Верска настава Православни катихизис (веронаука), Католички вјеронаук и Евангеличко-лутерански 

вјеронаук Словачке евангеличке цркве А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Верска 

настава – Православни катихизис, Вјерска настава – Католички вјеронаук и Верска настава – Словачке 

евангеличке А.V. цркве ”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/2017. године. 

Број 110-00-00248/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 

Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

 

Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 33. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13), на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном програму за четврти разред основног 

образовања и васпитања 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник – Просветни гласник”, бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13 и 11/14), наставни програм предмета 

„Верска настава Православни катихизис (веронаука), Католички вјеронаук и и Евангеличко-лутерански 

вјеронаук Словачке евангенличке цркве А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Верска 

настава – Православни катихизис, Верска настава – Католички вјеронаук и Вјерска настава – Словачке 

евангеличке цркве А.V.”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/2017. године. 

Број 110-00-00249/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 



Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

 

Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 33. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13), на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном  

програму за пети разред основног образовања и васпитања 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном 

програму за пети разред основног образовања и васпитања („Службени гласник – Просветни гласник”, бр. 

6/07, 2/10, 3/11, 1/13 и 4/13), наставни програм предмета „Верска настава Православни катихизис 

(веронаука), Католички вјеронаук и Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве 

А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Верска настава – Православни катихизис, 

Верска настава – Католички вјеронаук и Вјерска настава – Словачке евангеличке цркве А.V.”, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/2017. године. 

Број 110-00-00254/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 

Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

 

 

Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 33. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13), на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 



ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном програму за шести разред основног 

образовања и васпитања 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник – Просветни гласник”, бр. 5/08, 3/11, 1/13 и 5/14), наставни програм предмета „Верска настава 

Православни катихизис (веронаука), Католички вјеронаук и Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке 

евангенличке цркве А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Вјерска настава – 

Православни катихизис, Верска настава – Католички вјеронаук и Верска настава – Словачке евангеличке 

цркве А.V.”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/2017. године. 

Број 110-00-00252/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 

Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

 

 

Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 33. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13), на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања 

и васпитања 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник – Просветни гласник”, бр. 6/09, 3/11 и 8/13), наставни програм предмета „Верска настава 

Православни катихизис (веронаука), Католички вјеронаук и Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке 

евангенличке цркве А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Верска настава – 

Православни катихизис, Вјерска настава – Католички вјеронаук и Вјерска настава – Словачке евангеличке 

цркве А.V.”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 



Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/2017. године. 

Број 110-00-00251/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 

Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

 

Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 33. став 1. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13), на усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном програму за осми разред основног образовања 

и васпитања 

 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник – Просветни гласник”, бр. 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14), наставни програм предмета „Верска настава 

Православни катихизис (веронаука), Католички вјеронаук и Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке 

евангеличке цркве А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Верска настава – 

Православни катихизис, Вјерска настава – Католички вјеронаук и Верска настава – Словачке евангеличке 

цркве А.V.”, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/17. године. 

Број 110-00-00250/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 

Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

 



Konverzija u ćirilicu je automatska, tako da postoji mogućnost da su određeni delovi teksta nepotrebno 

konvertovani u ćirilicu. 

На основу члана 7. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13), на 

усаглашени предлог традиционалних цркава и верских заједница, 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК 

о изменама Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за 

средње школе 

 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе („Службени 

гласник – Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04 и 9/05), програм: „Верска настава Православни катихизис 

(веронаука), Католички вјеронаук и Евангеличко-лутерански вјеронаук Словачке евангеличке цркве 

А.V.”, замењује се новим наставним програмом предмета „Верска настава – Православни катихизис, 

Вјерска настава – Католички вјеронаук и Верска настава – Словачке евангеличке цркве А.V.”, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 

Србије – Просветном гласнику” и примењује се од школске 2016/2017. године. 

Број 110-00-00253/2016-04 

У Београду, 19. августа 2016. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 
 

Део документа је у припреми и може се видети по објављивању целог документа у Правној 
бази. 

Целом документу се може приступити преко таба "отвори релације" или "отвори пречишћен 
текст". 

 

 


