
На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20), 

Mинистар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

Правилник о плану и програму наставе и учења за 
гимназију 

Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 4/2020 од 02.06.2020. године 

НАПОМЕНА: Правилник ступио је на снагу 10.6.2020, а примењује се од школске 
2020/2021. године, изузев за: 1) план и програм наставе и учења за IV разред 
гимназије, који се примењује од школске 2021/2022. године; 2) програм наставе и 
учења буњевачког језика са елементима националне културе, који се примењују од 
школске: (1) 2021/2022. године за трећи разред гимназије; (2) 2022/2023. године за 
четврти разред гимназије; 3) програме наставе и учења кинеског језика и 
цивилизације и јапанског језика и цивилизације, који се примењују од школске: (1) 
2021/2022. године за трећи разред гимназије; (2) 2022/2023. године за четврти разред 
гимназије. 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се план и програм наставе и учења за гимназију општег 
типа, друштвено-језичког и природно-математичког смера, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и 
програму предмета Верска настава за средње школе ("Службени гласник РС - Просветни 
гласник", бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16). 

Члан 3. 

Даном почетка примене овог правилника престају да важе: 

1) Правилник о плану и програму наставе и учења за гимназију ("Службени гласник 
РС - Просветни гласник", бр. 12/18 и 5/19), изузев чл. 6. и 7, који се примењују до 
доношења новог правилника о плану и програму наставе и учења за гимназије за ученике 
са посебним способностима за биологију и хемију; 

2) Правилник о наставном плану и програму за гимназију ("Службени гласник СРС - 
Просветни гласник", број 5/90 и "Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/91, 
3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 
6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 
4/15, 18/15, 11/16, 13/16 - исправка, 10/17 - исправка, 12/18, 8/19 и 30/19 - др. пропис), у 
делу који се односи на: 

1) план наставе за III разред гимназије; 

2) програм образовања за III разред гимназије. 

Члан 4. 



Ученици уписани у гимназију закључно са школском 2017/2018. годином стичу 
образовање по наставном плану и програму који је био на снази до почетка примене овог 
правилника, до краја школске 2021/2022. године. 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије - Просветном гласнику", а примењује се од школске 
2020/2021. године, изузев за: 

1) план и програм наставе и учења за IV разред гимназије, који се примењује од 
школске 2021/2022. године; 

2) програм наставе и учења буњевачког језика са елементима националне културе, 
који се примењују од школске: 

(1) 2021/2022. године за трећи разред гимназије; 

(2) 2022/2023. године за четврти разред гимназије; 

3) програме наставе и учења кинеског језика и цивилизације и јапанског језика и 
цивилизације, који се примењују од школске: 

(1) 2021/2022. године за трећи разред гимназије; 

(2) 2022/2023. године за четврти разред гимназије. 

 

Број 110-00-111/2020-03 

У Београду, 27. априла 2020. године 

 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 

 

НАПОМЕНА: За План и програм наставе и учења за гимназију се обратите 
редакцији и биће вам дсотављен електронском поштом 

 


