
Саопштени подаци о изостанцима ученика 

Образовање и васпитање, 13.03.2013. 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја проф. др Жарко Обрадовић саопштио 

је данас да су у основним и средњим школама прошле школске године ђаци просечно 

имали 57,52 оправдана и 6,4 неоправданих изостанака по ученику. 

Министар Обрадовић је на конференцији за новинаре у Влади Србије, на којој су 

представљени подаци о инспекцијском прегледу установа образовања у 2012/13. 

години, навео да се то чини први пут, уз напомену да подаци укључују 15 од 17 

школских управа, без Ранилуга и Косовске Митровице, те да ће за ове две школске 

управе подаци касније бити саопштени. 

Када је реч о основним школама, најмање оправданих изостанака, како је навео, било је 

у школској управи Нови Пазар – 18,2 часа по ученику, као и у Чачку и Крагујевцу – у 

оба града по 1,2 часа по ученику. Највише изостанака забележено је у школској управи 

Зајечар, и то 46,8 оправданих и 7,8 неоправданих изостанака по ученику, навео је 

министар. 

Према његовим речима, када су у питању средње школе, највише оправданих часова по 

ученику било је у школској управи Крагујевац – 103,2, док је највише неоправданих 

изостанака забележено у школској управи Сомбор -13,9 по ученику.  

Обрадовић је саопштио да је током прошле школске године у основним школама у 

Србији, у којима је било укупно 565.975 ђака, било просечно по ученику 41,64 

оправданих и 3,7 неоправданих изостанака. 

Министар је навео да су основци током школске 2011/2012. године, гледано укупно по 

ученику, направили у просеку 44,8 изостанака.  

Велимир Тмушић, начелник Републичке просветне инспекције истакао је да је у 

основним школама на поправни испит пало 6.487 ученика, или 1,2 одсто, док је разред 

понављало 4.952 ђака, или 1,01 одсто.  

Тмушић је напоменуо да су средњошколци више изостајали са наставе, па је тако 

просечно по ученику током прошле школске године било 73,4 оправдана и 9,1 

неоправданих изостанака. 

Од укупног броја средњошколаца који износи 265.508, на поправни је пало 22.687 

ученика, што је 8,5 одсто, а разред је понављало 5.153 ученика, односно 1,9 одсто, 



реако је Тмушић. Конференцији за новинаре присуствовали су и Мухедин Фијуљанин, 

државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Љубиша 

Антонијевић, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање и 

образовање одраслих и Драган Граховац, начелник покрајинске просветне инспекције.  

Презентацију са детаљним подацима можете погледати овде.  

 


