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Предмет: Мишљење на текст и анализу ефеката Нацрта закона изменама и 

допунама Закона о дуалном образовању, који је Републичком секретаријату за јавне 

политике достављен 2. децембра 2019. године, актом Број: 011-00-475/2019-18 од 25. 

новембра 2019. године. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: предлагач), 

доставило је Републичком секретаријату за јавне политике Нацрт закона изменама и 

допунама Закона о дуалном образовању (у даљем тексту: Нацрт закона) са Образложењем, 

Анализом ефеката закона и Изјавом о усаглашености са стратешким документом Владе, 

ради давања мишљења. 

 

У даљем тексту, указујемо на потребу да поједина решења из Нацрта закона, буду  

размотрена у складу са следећим примедбама и сугестијама:  

Чланом 4. Нацрта закона, мења се члан 7. важећег закона тако што се, између 

осталог, додаје нови став 8, којим се прописује да се кандидат за упис на дуални профил 

опредељује за конкретни профил пре обављеног завршног испита, у складу са подзаконским 

актом којим се уређује упис ученика у средњу школу. У оквиру извештаја о спроведеној 

анализи ефеката, предлагач је навео да ће ова одредба омогућити да места за која се ученици 

пријаве у дуалним профилима пре обављеног завршног испита, буду чувана за ове ученике 

и тек у случају да се не упишу на изабране профиле, ова места ће бити доступна и за друге 

ученике којима тај образовни профил није био међу првим жељама. Позивамо предлагача 

да још једном размотри да ли је наведена одредба у складу са чланом 7. став 1, тачка 1) 

Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 

закон, 27/18 – др. закон и 10/19), којим се утврђује једнакост и доступност остваривања 

права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких 

шанси без дискриминације, као један од општих принципа васпитања и образовања. 

Чланом 7. Нацрта закона којим се мења члан 11. важећег закона укида се обавеза за 

одговорно лице код послодавца код кога се реализује учење кроз рад, да у поступку 
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испуњења прописаних услова за спровођење наставе доставља и доказе о неосуђиваности, 

прописане чланом 11, став 1, тачка 6) важећег закона. Позивамо предлагача да још једном 

размотри укидање прописане обавезе, имајући у виду потенцијалне ризике по безбедност 

ученика који похађају наставни програм дуалног образовања.  

У наставку мишљења Секретаријат указује на недостатке извештаја о спроведеној 

анализи ефеката.          

 У оквиру одговора на питања из Прилога 2. Уредбе о методологији управљања 

јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних 

докумената јавних политика („Службени гласник РС”, број 8/19, у даљем тексту: Уредба), 

предлагач је пропустио да прикаже податке о броју раскинутих уговора о дуалном 

образовању у претходном периоду. Секретаријат сматра да је дати податак важан како би 

се на одговарајући начин анализирали ризици у вези са одрживошћу система дуалног 

образовања.              

 У оквиру одговора на питања из Прилога 7. Уредбе предлагач је пропустио да 

прикаже све ефекте на ученике који ће у складу са решењима чл. 9. и 11. Нацрта закона, 

којим се мењају чл. 20. и 26. важећег закона, заврши започето школовање у складу са 

законом којим се уређује средње образовање и васпитање уколико није могуће 

организовати учење кроз рад након раскидања уговора о дуалном образовању. Наиме, у 

оквиру одговора требало је узети у обзир да један број образовних профила за које је 

предвиђено дуално образовање није предвиђен средњим образовањем и васпитање, као и да 

спремност ученика који похађају дуално образовање да се укључе у школовање у складу са 

законом којим се уређује средње образовање.      

 Секретаријат позива предлагача, да размотри увођење решења којим би се тражила 

банкарска гаранција од стране послодавца код кога се реализује учење кроз рад, како би се 

предупредио ризик раскидања уговора о дуалном образовању пре завршетка школовања 

ученика који похађају наставу дуалног образовања код послодавца.   

 Сходно чл. 39а, 40. и 46. 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), а у складу са чланом 

33. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - др. 

закон и 62/17), мишљења смо да Нацрт закона изменама и допунама Закона о дуалном 

образовању садржи делимичну Анализу ефеката закона. 
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