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1. OСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ УСТАНОВИ, И ИНФОРМАТОРУ О 

РАДУ  

  

 Назив органа:   

Завод за унапређивање образовања и васпитања  

 Адреса седишта:   

Фабрисова бр. 10, 11040 Београд –Савски венац  

 Матични брoj:  

 17568973  

 Порески идентификациони брoj:  

103476211  

 Адреса за пријем поднесака:  

Фабрисова бр. 10, 11040 Београд3  

 Адреса за пријем електронских поднесака:  

www.zuov.gov.rs  

 Лицe овлашћено за обавештавање о подацима од јавног значаја које садржи 

Информатор:   

Миладин Пушица, Вера Ђукић, Марко Вукотић, у складу са чл. 38. ст. 3. Закона о 

слободном приступу информацијама.   

 Лице задужено за заштиту података о личности:  

Ђукић Вера дипломирани правник  

 Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са 

израдом и објављивањем Информатора:   

о постављању Информатора на веб-сајту Завода старају се: за садржај, и за ажурирање и 

техничку подршку - Алекса Еремија, проф. педагогије, специјалиста за интернет 

технологије.  

 Датум првог објављивања Информатора:  

10.11.2005. године  

 Датум последње измене или допуне Информатора:  

30. јун2.2022. године  

 Датум последње провере ажурности података:  

30. јун.2022. године   

 Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија 

Информатора:  Фабрисова бр. 10, Београд, од 8.30 до 15.30 часова радним даном.   

Штампана верзија Информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се 

заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст 

Информатора уз накнаду нужних трошкова штампања, и коричења.  

 Веб-адреса Информатора (адреса са које се може преузети електронска копија): 

Српски језик, писмо: ћирилица: https://zuov.gov.rs/dokumenta-zavoda/  

 Лице задужено за контролу пушења у Заводу су:   

1. др. Јадранка Милошевић и 

2. Славољуб Митић; 

https://zuov.gov.rs/dokumenta-zavoda/
https://zuov.gov.rs/dokumenta-zavoda/
https://zuov.gov.rs/dokumenta-zavoda/
https://zuov.gov.rs/dokumenta-zavoda/
https://zuov.gov.rs/dokumenta-zavoda/
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 Лице одговорно за финансијско управљање и контролу:  Весна Ракочевић  

 Лица задужена за копије информатичких база података:   

Жарко Лакчевић, електротехичар рачунара, и Јелена Илић, дипл. инж. информатике;  

Информатор је сачињен у складу са чланом  чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 

105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти 

(“Службени гласник РС“ бр. 10/22 од 28.01.2022.) које је ступило на снагу 05.02.2022. године. 

Оснивање и делатност    

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.88/2017 

и 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) прописано је да Република Србија оснива Завод 

за унапређивање образовања и васпитања (у даљем тексту: Завод) ради праћења, обезбеђивања 

и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања за обављање развојних, 

саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и 

средњем образовању и васпитању.    

Одлука Владе о оснивању Завода објављена је у Службеном гласнику Републике Србије 

број 73 од 25. јуна 2004, број 5 од 22. јануара 2014, број 45 од 22. маја 2015.године.   

На оснивање, организацију и рад Завода за унапређивање образовања и васпитања 

примењују се прописи о јавним службама. О промени назива, седишта и статусној промени 

Завода одлучује Влада. На Статут и Годишњи план и програм рада Завода сагласност даје 

Влада.   

Завод је уписан у регистар Привредног суда у Београду, решењем Трговинског суда у 

Београду број Фи 8518/04 од 23. августа 2004.године.   

Свој рад, планове и програме рада Завод усаглашава са утврђеним правцима развоја 

образовања и васпитања, стратегијама Владе које се односе на образовање и васпитање, 

планским актима ресорног Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националног 

просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих и активностима које 

се односе на европске интеграције.   

Средства за оснивање и рад Завода се обезбеђују из буџета Републике Србије, донација и 

сопствених прихода.    

   

 

2.  ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ  
  

Сходно члану 15. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 

87/2018), а у вези са прикупљањем података о личности лица, која аплицирају за запослење, 

Завод за унапређивање образовања и васпитања у Београду, као руковалац подацима, даје 

следеће обавештење о обради података о личности:  

  



3  

  

1) Подаци о руковаоцу  

Правно лице: Завод за унапређивања васпитања и образовања (у даљем тексту: ЗУОВ), уписан 

у Регистар Трговинског суда у Београду;  

Адреса: Фабрисова 10, 11040 Београд, Србија;  

Матични број: 17568973;  

Законски заступник је: др Златко Грушановић;  

2) Сврха прикупљања и обраде података  

Сврха обраде је утврђена од стране руковаоца уз пристанак лица на која се подаци односе. 

Подаци се обрађују у следеће сврхе: селекција кандидата у поступку попуњавања упражњених 

радних места, комуникација, обавештавање, израда уговора о ангажовању;  

Збирке података о личности које ЗУОВ  обрађује су евидентиране у Централном регистру који 

се води код Повереника за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о 

личности.  

3)  Начин коришћења података:  

ЗУОВ  прикупља следеће податке о личности лица која аплицирају за запослење односно радно 

ангажовања по основу неког уговора о ангажовању: Име и презиме, датум и место рођења 

(место, општина, република, држава), пребивалиште и адреса стана,број телефона/факса, 

адреса за пријем електронске поште, занимање, врста и степен стручне спреме, оспособљеност 

за обављање одређених послова, подаци о радном искуству, фотографија; ЗУОВ. наведене 

податке о личности користи искључиво у сврхе селекција кандидата у поступку попуњавања 

упражњених радних места, комуникације, обавештавања; Наведени подаци се користе на 

основу информисаног пристанка лица на која се односе, а који пристанак се даје у писаној 

форми приликом подношења пријаве за упражњену позицију.  

4)  Лица која користе податке  

Податке о личности лица која аплицирају за запослење и ангажовање по основу уговора и 

других основа у ЗУОВ-у  обрађују искључиво запослени у ЗУОВ -у  у складу са својим 

овлашћењима.  

5)  Правни основ за прикупљање и обраду података  

Правни основ за прикупљање и обраду података о личности је писмени пристанак лица на која 

се подаци односе, а који се даје приликом пријаве за упражњену позицију.  

6)  Опозив пристанка за обраду података и правне последице опозива  

Свако лице чије податке о личности ЗУОВ. обрађује има право да опозове претходно дати 

пристанак за обраду. У случају опозива, лице које је дало пристанак дужно је да Руковаоцу 

накнади оправдане трошкове и штету, у складу са прописима који уређују одговорност за 

штету. После опозива пристанка, обрада података је недозвољена.  

7)  Права која припадају лицу у случају недозвољене обраде  

У случају недозвољене обраде података, лицу припадају сва права из Закона о заштити 

података о личности, чију примену надзире Повереник за приступ информацијама од јавног 

значаја и заштиту података о личности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

3.1. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 
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3.2. НАРАТИВНИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Ради остваривања задатака из делокруга рада, Правилником о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Заводу из децембра месеца 2021. године, систематизовано је 

укупно: 85 извршилацa.    

Правилником је уређена унутрашња организација, систематизација радних места, структура 

и број запослених, назив радних места, опис послова, одговорност и захтевана стручност.    

Завод обавља своју делатност у оквиру следећих организационих јединица (целина):      

1. ДИРЕКТОР ЗАВОДА - КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА   

2. ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА СА РУКОВОДИОЦЕМ:    

1. Сектор за друштвено-хуманистичке и уметничке наставне предмете   

2. Сектор за природно-математичке наставне предмете    

3. Сектор за наставне предмете од националног значаја   

4. Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и 

васпитања.  

3. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ СА 

РУКОВОДИОЦЕМ:    

1. Сектор за програме и уџбенике    

2. Сектор за националну стручну матуру  

 

4. ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СА 

РУКОВОДИОЦЕМ:    

1. Сектор за стручно усавршавање и напредовање   

2. Сектор за приправништво, менторство и руковођење   

3. Сектор за информатичке послове и статистику    

5. АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКТОРИ  

6.1. Сектор за правне и кадровске послове – са руководиоцем   

6.2. Сектор за финансијске и рачуноводствене послове – са руководиоцем   

6.3. Сектор за опште послове – са руководиоцем  

  

У оквиру буџета тренутно се финансира и на платном списку је 81 запослени, односно 81 

радно место. Од тог броја један запослени је због одлуке Владе на мировању радног доноса, 

један је на неплаћеном одсуству и један на породиљском одсуству. Од укупног броја 

запослених један запослени је запослен на одређено радно време. 
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3.3. СПИСАК ПОПУЊЕНИХ РАДНИХ МЕСТА НА ДАН 30. 06. 2022. ГОДИНЕ 

 

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

1.    др Златко ГРУШАНОВИЋ   ВСС   Директор,    

др науке о драмским уметностима, 

професор српског језика и књижевности   

011/206-8005   zlatko.grusanovic@zuov.gov.rs   

2.    Дејана МИЛИЈИЋ СУБИЋ   ВСС   Заменик директора,    

проф.југ. и опште књижевности   

011/2081-915   dejana.milijic.subic@zuov.gov.rs  

3.    Иван Савић   ВСС   Помоћник директора, проф. српског језика 

и књижевности   

011/206-8020   ivan.savic@ zuov.gov.rs   

4.    Марјана ВИДОЈЕВИЋ   ВСС   стр. cар. за адм. послове,  струковни 

економиста   
011/206-8005   marjana.vidojevic@zuov.gov.rs   

5.    Данијела ВУЈИЧИЋ     ССС  интернет оператер                               

фармацеутски техничар  

  danijela.vujicic@ zuov.gov.rs  

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

1.    Татјана МИШОВИЋ   ВСС   Руководилац Центра,  дипломирани 

математичар   

011/2081909   tatjana.misovic@zuov.gov.rs   

2  

  

Драган КОСАНОВИЋ  

 

  ВСС   

  
Самостални стручни сарадник  

проф.српског језика и књижевности 

  011/3430487  
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  Сектор за друштвено-хуманистичке и уметничке наставне предмете     

1.    др Јадранка МИЛОШЕВИЋ   ВСС   Руководилац Сектора, доктор филолошки 

наука   

011/2081921   jadranka.milosevic@zuov gov.rs  

2.    др Мирослав МАРКОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор, професор физичке 

културе    

011/2081908/207  miroslav.markovic@zuov.gov.rs  

3.    мр Лела БРДАР   ВСС   Саветник – координатор,  проф. југ. и опште 

књижевности    

011/2081914/242  lela.brdar@zuov.gov.rs   

4.    Оливера ВЕЈНОВИЋ   ВСС   Саветник – кooрдинатор, дипломирани 

педагог   

011/2081914/201  olivera.vejnovic@zuov.gov.rs   

5.    Јелена МИЛИЋЕВИЋ   ВСС   Саветник – координатор, дипломирани 

музичар   
011/2081914/202   jelena.milicevic@zuov.gov.rs   

6.    Анета КРАЉИЋ 

ДИМИТРИЈЕВИЋ   

ВСС   Саветник – координатор, дипломирани 

сликар   
011/2081914/208   

aneta.kraljic.dimitrijevic@zuov.gov. rs   

7.    Елеонора ВЛАХОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор, дипл.   

психолог -педагог   

011/2081908/207  eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs   

8.    Александар МАРИНКОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор, ипломирани 

историчар   
011/2081908/207   

aleksandar.marinkovic@zuov.gov.rs   

9.    мср Виолета ВЛАЈКОВИЋ 

БОЈИЋ   

ВСС   Саветник – координатор,  дипл.филолог 

руског јез. и књиж.   

- мастер   

 011/2081914/236  violeta.vlajkovic.boji@zuov.gov.rs   

10.    Бојана МАРИНКОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор,  проф. разредне 

наставе   
011/2081914/213  bojana.marnkovic@zuov.gov.rs   

11.    Јeлена ВИЋОВАЦ   

  

ВСС   Саветник – координатор,  професор 

енглеског језика   

 011/   jelena.vicovac@zuov.gov.rs  

12    Милош ГАЧИЋ   ВСС  Саветник – координатор,  проф. разредне 

наставе  

011/   milos.gacic@zuov.gov.rs  

13.    Катарина МИЋИЋ   ВСС    Саветник за предшколско образовање,  

струковни васпитач   

011/2081910   
katarina.micic@zuov.gov.rs   
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Сектор за природно - математичке предмете   

1.   Драгана СМИЉАНИЋ   ВСС   Руководилац Сектора,   проф.  

техничког образовања     

011/2081914/243  dragana.smiljanic@zuov.gov.rs   

2.    Сања БУЛАТ   ВСС   Саветник – координатор, дипл.педагог за 

физику и хемију   
 011/2081914/244  

sanja.bulat@zuov.gov.rs   

3.    мср Малина ПОПОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор, дипломирани 

мастер хемичар   
011/2081914/217  malina.popovic@zuov.gov.rs  

4.    Марија НАКИЋ   ВСС   Саветник – координатор, дипломирани 

математичар   
011/2081914/220  marija.nakic@zuov.gov.rs   

5.    мр Наташа МИЛОВАНОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор,  магистар 

географије   
011/2081914/204   natasa.milovanovic@zuov.gov.rs  

6.   др Драгана Милановић ВСС Саветник – координатор, доктор 

биолошких наука 
011/ dragana.milanovic@zuov.gov.rs 

7.    Братислав Булајић   ВСС   Саветник – координатор, 

дипл.математичар   
011/206-8055   

bratislav.bulajic@zuov.gov.rs               

Сектoр за наставне предмете од националног значаја   

1.    мр Снежана МИЛОШЕВИЋ 

ЈЕШИЋ   

ВСС   Руководилац Сектора,  мр наука о 

менаџменту у образовању   

011/2081914/205   snezana.milosevic.jesic@ 

zuov.gov.rs   

2.    др Наташа АНЂЕЛКОВИЋ   ВСС   Саветник–координатор,проф.српског 

језика и књижевности   

 011/2081914/217   
natasa.andjelkovic@zuov.gov.rs   

3.    Светлана ИЛИБАШИЋ   ВСС   Саветник – координатор,  проф.разредне 

наставе   
011/2081914/232  svetlana.ilibasic@zuov.gov.rs   

4.   Катарина БАРИШИЋ ВСС Саветник – координатор,  дипл.географ    011/2081914/231 katarina.barisic@zuov.gov.rs   
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5.    Мина ВЕСКОВИЋ 

 

ВСС   Самостални стручни сарадник-

библиотекар, проф.српског језика и 

књижевности 

 mina.veskovic@zuov.gov.rs 

 

6.  Милош ЦВЕТКОВИЋ   ВСС   Стручни сарадник,мастер историчар   011/2081914/232  milos.cvetkovic@zuov.gov.rs   

Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања и васпитања 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

1.   др Мирослав Павловић  ВСС  Руководилац Сектора, др наука 

спец.едукац. и рехабилитације  
011/206-80  

miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs  

2.    др Зорица ПОПОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор,   др 

наука спец.едукац. и 

рехабилитације  
011/206-80   

 zorica.popovic@zuov.gov.rs  

3.    Невенка ТРЕСКАВИЦА   ВСС   Саветник – координатор, дипломирани 

економиста   
011/206-80   

nevenka.treskavica@zuov.gov.rs   

4.    Ирена ПОПОВИЋ   ВСС    Саветник – координатор,  дипл.  

специјални пeдагог    
011/206-80   

irena.popovic@zuov.gov.rs   
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ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

1.   Maja ТОДОРОВИЋ ВСС   Руководилац Центра,  дипл. инж.  

електротехнике 
011/206-8052   

mаја.todorovic@zuov.gov.rs   

2.   Лидија МИХАИЛОВИЋ, МА   ВСС   Самостални стручни сарадник за опште и 

адм.  

послове, мастер менаџер   

011/206-8054   lidija.mihailovic@zuov.gov.rs   

 СЕКТОР ЗА ПРОГРАМЕ И УЏБЕНИКЕ   

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

 

1.  
мср Драгана БУВАЧ  ВСС  

Руководилац Сектора, дипл.економиста, 

мастер менаџер    dragana.buvac@zuov.gov.rs  

2.  др Милица ГЕРАСИМОВИЋ  ВСС  
Саветник коориднатор, 

дипл.инж.машинства  
  milica.gerasimovic@zuov.gov.rs  

3.  др Јана ЛИПКОВСКИ  ВСС  саветник     jana.lipkovski@zuov.gov.rs  

4.  
Весна МРЂА  ВСС  Саветник за квал.и мрежу 

школа,дипл.инж.пољопривреде  
  vesna.mrdja@zuov.gov.rs  

  

5.  

Маријана ЛАЗАРЕВИЋ  ВСС  Саветник координатор, дипл.економиста    marijana.lazarevic@zuov.gov.rs  

  

6.  

Немања РАДОВИЋ  ВСС  Саветник координатор, 

дипл.инж.саобраћаја  
  nemanja.radovic@zuov.gov.rs  

7.  
др Љубиша  

АНТОНИЈЕВИЋ  

ВСС  Саветник координатор, проф.разредне 

наставе  
  мировање радног односа  

8. 
Милица ПУШИЦА ВСС Самостални стручни сарадник, 

дипл.правник 

 milica.pusica@zuov.gov.rs 
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СЕКТОР ЗА НАЦИОНАЛНУ СТРУЧНУ МАТУРУ  

1.   Љиљана ФИЛИПОВИЋ   ВСС   Руководилац Сектора, дипл.   

фармацеут   

011/206-8014   

   

ljiljana.filipovic@zuov.gov.rs  

2.   др Милан БОШКОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор,  доктор 

економских наука   

011/206-8028   

   

milan.boskovic@zuov.gov.rs   

3.   Радиша МИКАРИЋ   ВСС   Саветник–координатор,дипломирани 

инжењер пољопривреде    

011/206-8048   radisa.mikaric@zuov.gov.rs  

4.   Даница СОФРЕНИЋ   ВСС   Саветник – координатор,  дипл. инж. 

пејзажне.  архитектуре   

011/206-8062   

   

danica.sofrenic@zuov.gov.rs   

5.   Мирјана РАДЕКА   ВСС   Саветник – координатор  дипл. инж.  
технологије   

011/206-8016   

   

mirjana.radeka@zuov.gov.rs   

6.   Милош ЈОВАНОВИЋ  ВСС  Саветник за квал.и мрежу школа, 

дипл.инж.пољопривреде  
  milos.jovanovic@zuov.gov.rs  

7.   Весна РАКОЧЕВИЋ  ВСС  Самостални стручни сарадник за квал.и 

мрежу школа, дипл.економиста  
  vesna.rakocevic@zuov.gov.rs  
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ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

СТРУЧНА  

СПРЕМА  ПОСЛОВИ  ТЕЛЕФОН  МЕЈЛ  

1.    Сузана ДЕРЕТИЋ  ВСС   Руководилац Сектора, 

дипл.психологпедагог  

011/206-8005    

   

suzana.deretic@zuov.gov.rs 

2.    Maja ГОЈКОВИЋ   ССС   Стручни сарадник за опште и 

админ. послове, туристички 

техничар   

  maja.gojkovic@zuov.gov.rs   

СЕКТОР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ  

1.    Драган РАКИТА   ВСС   Руководилац Сектора  дипломирани 

географ   

011/206-8019   dragan.rakita@zuov.gov.rs   

2.    мр Владимир КРСТИЋ   ВСС   Саветник  –  координатор,  мр 

православних богосл. наука   

011/206-8030   vladimir.krstic@zuov.gov.rs   

3.    Сања ТОДОРЧЕВ КРСТИЋ   ВСС   Саветник – координатор, професор 

немачког језика   

011/206-8056   sanja.todorcev.krstic@zuov.gov.rs   

4.    Сандра БАЦКОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор, дипл.педагог   011/206-8033   sandra.backovic@zuov.gov.rs   

СЕКТОР ЗА ПРИПРАВНИШТВО, МЕНТОРСТВО И РУКОВОЂЕЊЕ   

1.    др Тања ШИЈАКОВИЋ   ВСС   Саветник – координатор, дипломирани 

педагог   

011/206-8031   

   

tanja.sijakovic@zuov.gov.rs   

2.    Снежана Вићентић   ВСС   Саветник – координатор, дипл.педагог   011/206-80   snezana.vicentic@zuov.gov.rs   
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3. Јасна Ђуровић ВСС  Саветник - координатор  

дипломирани андрагог  
  jasna.petrovic@zuov.gov.rs  

4 .   Бојана КОСТЕЛАЦ   ВСС   Саветник,  дипломирани демограф   011/206-8049   bojana.kostelac@zuov.gov.rs   

 СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СТАТИСТИКУ 

 

1.  Десанка ГРУЈАНИЋ   ВСС   Руководилац Сектора, дипл.  

историчар уметности   

011/206-8032   desanka.grujanic@zuov.gov.rs   

2. Алекса ЕРЕМИЈА   ВСС Саветник – координатор, проф.педагогије, 

спец. за интернет технологије 

 aleksa.eremija@zuov.gov.rs 

3. Јелена ИЛИЋ   ВШС Струч.сарадник за обраду података, 

инж.информатике 

 jelena.ilic@zuov.gov.rs 

4. Ратко НИКОЛИЋ   ССС  Сарадник за обраду података, гимназија 

 

 ratko.ilic@zuov.gov.rs 

5. Жарко ЛАКЧЕВИЋ  ССС Сарадник за обраду података, електротех. 

рачунара 

 zarko.lakcevic@zuov.gov.rs 
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АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКТОРИ  

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ   

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

1.   Драган Ђорђевић ВСС   Руководицац Сектора, дипл.економиста   
011/206-8026   

dragan.djordjevic @zuov.gov.rs   

2.    Јованка МАКСИМОВИЋ   ССС   Стручни сарадник, економски техничар   
011/206-8053   

jovanka.maksimovic@zuov.gov.rs   

3.    Јелена ЛУКОВИЋ   ССС   Ликвидатор и благајник, економски 

.техничар   
011/206-8024   jelena.lukovic@zuov.gov.rs   

4.     Владана ЈОВАНОВСКИ   ССС    Економски тех.на пословима контисте    
011/206-8038   vladana.jovanovski@zuov.gov.rs   

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ   

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

1.    Миладин ПУШИЦА   ВСС   Руководилац сектора дипломирани 

правник   
011/206-8017   

miladin.pusica@zuov.gov.rs   

2.     Вера ЂУКИЋ  ВСС    Саветник координатор дипломирани 

правник   

011/206-8017  vera.djukic@zuov.gov.rs   

3.   Марко ВУКОТИЋ   ВСС   Саветник за правне послове и 

службеник за јавне набавке, 

дипломирани правник   

011/206-8002   

   

marko.vukotic@zuov.gov.rs   

4.    Јасмина ПАШИЋ   ВСС   Самостални стручни сарадник,  

дипломирани правник   
011/206-8059   jasmine.pasic@zuov.gov.rs   

5.    Ана СТЕФАНОВИЋ   ВСС   Самостални тручни сарадник за 

административне послове,  

дипл.економиста у туризму   

011/206-8059   аna.stefanovic@zuov.gov.rs   
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СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ   

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   СТРУЧНА  

СПРЕМА   

ПОСЛОВИ   ТЕЛЕФОН   МЕЈЛ   

1.    мср Небојша БАРАЛИЋ   ВСС   Руководилац Сектора, мастер проф.  

техн. и информ. за електр.уч.   

011/2081914/213   nebojsa.baralic@zuov.gov.rs   

2.   Бранисла ЖИВАНОВИЋ  ВСС  самостални стручни сарадник 

дипл.економиста  
  branislav.zivanovic@zuov.gov.rs  

3.    Жељко АВАЛИЋ   ССС   Стручни сарадник за дистр.материјала, 

гимназија   
011/206-8009    zeljko.avalic@zuov.gov.rs  

4.    Славољуб МИТИЋ   ВКВ   Стручни сарадник за дистр. матер., 

конобар специјалиста   
    sSlavoljub.mitic@zuov.gov.rs  

5.    Игор ИЛИЋ   ССС   Стручни сарадник за биротехн.послове, 

механичар   
     igor.ilic@zuov.gov.rs  

6.    Милена МИЉУШ   КВ   Кафе куварица,  тапетар       milena.miljus@zuov.gov.rs  

 

Укупан број запослених – 84, 

На платном списку je укупно 81 запослени (један - мировање радног односа, један неплаћено одсуство, један породиљско одсуство).  

Укупан број запослених на неодређено време: 83 (једaн запослени са 10% од пуног радног времена).   

Укупан број запослених на одређено време – (1) један, до истека мандата.   

Квалификациона структура запослених у ЗУОВ-у:  

доктор наука - 12;  

магистар - 4;  

ВСС – 57 

ССС - 9;  

ВКВ - 1;  

КВ - 1.   
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА ЦЕНТАРА И СЕКТОРА ЗАВОДА  

  

4.1. ЦЕНТАР РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА   

 На основу члана 39. Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Службени гласник РС“, бр.72/09, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Завод за 

унапређивање образовања и васпитања обавља стручне послове у области образовања и 

васпитања, и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства просвете науке 

и технолошког развоја, као и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и 

статутом.   

Центар за развој програма и уџбеника, као организациона јединица Завода, 

обавља, на основу члана 40. истог Закона, стручне послове из области образовања и 

васпитања , који се нарочито односе на: 

1) припрему стандарда: 

(1) квалитета уџбеника; 

(2) услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и 

образовања; 

 

2) припрему: 

(1) основа програма предшколског васпитања и образовања; 

(2) Националног оквира образовања и васпитања; 

(3) планова и програма наставе и учења основног, општег средњег и уметничког образовања 

и васпитања на основу Националног оквира образовања и васпитања; 

(4) основа васпитног програма за школе са домом и домове ученика; 

(5) дела плана и програма наставе и учења стручног образовања и васпитања и образовања 

одраслих за општеобразовне предмете; 

(6) програма предшколског и основног образовања у иностранству; 

(7) плана уџбеника основног и средњег општег и уметничког образовања и васпитања и 

учествовање у припреми плана уџбеника општеобразовних предмета стручног образовања 

и образовања одраслих; 

 

3) припрему и остваривање обуке за оцењиваче квалитета уџбеника; 

4) одобравање додатних наставних средстава; 

5) предлагање министру одобравања уџбеника основног и средњег општег и 

уметничког образовања и васпитања, општеобразовних предмета средњег стручног 

образовања и васпитања и образовања одраслих; 

6) учествовање у изради методологије праћења и вредновања огледа; 

7) покретање иницијативе за увођење огледа, праћење огледа у делу који се односи на 

исходе, садржај програма огледа и методе рада; 

8) друге послове, у складу са овим законом и актом о оснивању. 
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Послове из става 1. тачка 5) овог члана Завод за унапређивање образовања и 

васпитања обавља као поверени посао.  

Делатност Центра, дефинисана Законом, обухвата послове усмерене на 

континуирано унапређивање квалитета програма образовања, уџбеника и других наставних 

средстава, као и послове у вези са давањем стручне оцене у поступку одобравања уџбеника, 

других наставних средстава и помагала, учествовањем у стручној припреми аката из 

надлежности Савета односно Министарства и давањем стручних мишљења.    

Временска динамика реализације послова зависи, у значајној мери, и од динамике 

пристизања захтева од Министарства просвете и динамике усвајања програмских 

докумената, које припрема Центар, на Националном просветном савету.    

Центар у свом саставу има четири сектора:    

1. Сектор за друштвено-хуманистичке и уметничке наставне предмете,    

2. Сектор за природно-математичке предмете,    

3. Сектор за наставне предмете од националног значаја.   

4. Сектор за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања 

и васпитања.  

 

   

4.2. ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ   

Центар за стручно образовање и oбразовање одраслих је организациона јединица 

Завода унапређивање образовања и васпитања, и  обавља, на основу члана 41. Закона о 

основама система образовања и васпитања, стручне послове из области образовања и 

васпитања који се, у области припреме стандарда, нарочито односе на:   

1. Припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање • 

одраслих;   

2. Припрему дела наставног плана и програма средњег стручног образовања и 

васпитања за образовне профиле и програма завршног испита и стручне матуре на 

основу стандарда квалификација;   

3. Припрему стандарда квалификација за образовне профиле у стручном образовању;   

4. Припрему дела наставног плана и програма основног и средњег стручног 

образовања одраслих;   

5. Припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања и њихових испита;   

6. Припрему садржаја програма обуке и испита за инструкторе за извођење учења кроз 

рад код послодавца у дуалном образовању;   

7. Припрему концепта и стандарда признавања претходно стечених знања и вештина;   
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8. Учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника и наставних средстава 

стручног образовања и образовања одраслих и плана уџбеника;   

9. Давање стучне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у 

поступку одобравања (поверени послови);   

10. Припрему  дела  националног  оквира  квалификација  и 

 припрему  листе квалификација;   

11. Припрему мреже стручних школа за образовање одраслих и праћење њене 

целисходности;   

12. Припрему развојних пројеката, анализа и активности које повезују стручно 

образовање и запошљавање;   

13. Послове утврђивања испуњености стандарда програма стручног оспособљавања и 

обуке када се остварују према ваншколским прописима (поверени посао);   

14. Давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање посебних програма 

стручног оспособљавања и обуке;   

15. Помаже координацију социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима 

планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих;   

16. Даје иницијативу за увођење огледа а уколико није иницијатор, прати у току 

спровођења огледа део који се односи на садржаје програма огледа и методе рада;   

17. друге послове, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 

актом о оснивању.   

Центар у свом саставу има два сектора:    

1. Сектор за програме и уџбенике    

2. Сектор за националну стручну матуру  

 

 

4.3. ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ   

Центар за професионални развој запослених у образовању, као организациона 

јединица Завода,обавља и  обавља, на основу члана 42. Закона о основама система 

образовања и васпитања, стручне послове који се, нарочито, односе на:   

1.    унапређивање и развој стандарда кометенција за професију наставника и 

директора;  2.    припрему стандарда кометенција професију васпитача и стручног 

сарадника;    

3. припрему и стално унапређивање програма:   

 увођења у посао наставника, васпитача и стручног сарадника-приправника;    
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 за полагање испита за дозволу за рад;    

4. припрему програма и остваривање обуке за менторе;припрему и стално 

унапређивање критеријума за избор ментора;    

5. припрему програма и остваривање обуке за полагање испита за директора 

установе;  

6. припрему прогрма испита за директора установе;  

6а.   припрему прогрма испита за секретара установе;  

  

7. припрему и остваривање обука за примену нових програма наставе и учења и 

концепције васпитања и образовања на којима се они заснивају;    

8. учествовање у остваривању националних и међународних програма и истраживања 

у области професионалног развоја запослених;    

9. припрему и објављивање приручника, водича и других дидактичких материјала за 

наставнике, васпитаче, стручне сараднике и директоре уставнова;    

10. анализу стручног усавршавања на основу података које Центар континуирано 

пркупља о различитим аспектима остварених облика стручног усавршавања;    

11. информисање стручне јавности о питањима релевантним за стручно усавршавање;   

12. одобравање програма и осталих облика стручног усавршавања наставника, 

васпитача, стручног сарадника и директора (поверени посао);    

13. друге послове, у складу са законом и актом о оснивању.   

Центар у свом саставу има три сектора:   

1. Сектор за стручно усавршавање и напредовање   

2. Сектор за приправништво, менторство и руковођење образовања и васпитања.   

3. Сектор за информатичке послове и статистику  

 

4.4. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ   

Сектор је основан ради обављања послова на нивоу Завода и за организационе 

јединице (центре, секторе). Послове које обавља Сектор нарочито се односе на:   

1. Израда плана потребних финансијских средстава и предузимање мера за 

спровођење усвојеног плана;   

2. Праћење проучавање и примена законских прописа из делокруга сектора;   

3. Прати стање средстава на рачунима и предлаже динамику плаћања;   

4. Обрачун и исплата плата и осталих примања запослених;   

5. Сарадња са Министарством просвете и спорта у вези са планом - обрачуном личних 

доходака праћењем извршења буџета;   

6. Праћење послова у вези поступка јавних набавки - додељених уговора и 

усаглашавање са испостављеним фактурама;   

7. Сарадња са Министарством финансија - Управом за трезор ;   

8. Праћење послова у вези споразума о сарадњи са међународним организацијама у 

области финансијских послова;   
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9. Обрада и исплата уговора о делу који се односе на накнаде за ангажоване 

извршиоце;   

10. Израда периодичних и годишњих финансијских извештаја по начелима тачности и 

ажурности за потребе Завода;   

11. Вођење документационо - евидентних послова из области финансија;   

12. Правовремено и тачно регистровање сваке пословне промене у књиговодству и 

другим евиденцијама;   

13. Учествује у обради пописа усклађивању стварног стања са књиговодственим;   

14. Дневно књижење и сравњење аналитичких картица по вредности са главном 

књигом.   

4.5. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ   

Послови које сектор за правне и кадровске послове обавља су:   

1. Праћење примене закона из делокруга рада Завода;   

2. Израда нормативних аката Завода; 

3. Учешће у давању мишљења на предлоге аката и других докумената које припрема 

Завод за Национални просветни савет, Савет за стручно образовање и образовање 

одраслих и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, Агенцију за квалификације и образоне институције у Републици Србији 

(предшколсе установе, основне и средње школе и др.) ;   

4. Правно обликовање аката у поступку јавних набавки и доделе уговора изабраним 

понуђачима;   

5. Сарадња са Министарством финансија; 

6. Сарадња са  Канцеларијом за јавне набавке;   

7. Сарадња са Министарством одбране (надлежним војним одсецима, обуке, 

преквалификацје, планови и програми, безбедност установа) и Командом града 

Београда;   

8. Сарадња са Агенцијом за квалификације; 

9. Сарадња са Државном ревизорском институцијом; 

10. Сарадња са ценрталном јединицом за хармонизацију - Министарство финаснија; 

11. Сарадња са Урбанистичким заводом Београда; 

12. Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице (стручна мишљења, акредитација) ; 

13. Сарадња са Градским секретаријатом за урбанизам и грађевинске послове; 

14. Сарадња са Урбанистичким заводом Града Београда 

15. Правно обликовање уговора и споразума о сарадњи са међународним 

организацијама у области образовања и стручног усавршавања запослених;   

16. Уговорни односи Завода са правним субјектима и физичким лицима (спољни 

стручни сарадници, институције);   

17. Вођење документације, евиденције, архивирање архивске грађе, персонални  

послови, кадровски послови, други послови из области радних односа;   
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18.  Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице; 

19. Стручни послови за потребе Управног одбора и Надзорног одбора Завода и других 

радих тела Завода; 

20. Стручно-оперативни, административно-технички и канцеларијски послови;   

21. Стручна помоћ у организацији и раду семинара које организује Завод и 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и др.    

22. Стручни послови у оквиру Завода, кореспонденција са другим организационим  

      јединицама Завода и учешће запослених из сектора и координација рада на  

       пројектима које је организовао Завод или ресорно министарство; 

23. Обављљње и других непоменутих послова које је наметала пракса; 

4.6. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И СТАТИСТИКУ  

У Сектору за информатику и статистику обављају се развојни и координациони послови 

везани за унапређивање информационо-технолошког система (ИТ) у образовању. Послови 

и задаци Центра су дефинисани делатношћу Завода за унапређивање образовања и 

васпитања, а утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом 

Завода. Овај сектор пружа стручну подршку центрима у Заводу и то у прикупљању, обради, 

систематизовању и ажурирању података релевантних за образовање и васпитање. Сектор 

такође одржава и постојећу ИТ опрему и инфраструктуру Завода и сарађује са другим 

центрима у Заводу на остваривању значајних питања везаних за информационе 

технологије.  Сектор сарађује са Министарством просвете, науке и технолошког развоја као 

и са Националним просветним саветом, пружа професионалну подршку, као и са Заводом 

за статистику и релевантним телима и институцијама у земљи који су значајни за 

унапређивање ИТ система образовања  и васпитања.   

  

Сектор обавља и следеће послове:  

1. формирање, обрађивање, систематизовање и администрирање базе података о 

предшколским, средњим и основним васпитно-образовним установама;  

2. израда апликативног софтвера;  

3. утврђивање стандарда и индикатора за ИТ пројекте и огледе;   

4. утврђивање стандарда и индикатора за процењивање ИТ пројеката и огледе;  

5. припремање предлога и докумената за усавршавање и развој ИТ система Завода;  

6. прикупљање и изучавање међународних извора и искустава у развоју савремених 

ИТ система у образовању;  

7. обављање статистичке анализе и израда пропратне документације;  

8. усавршавање и оспособљавање запослених у Заводу у области информационе 

технологије;  

9. тестирање ИТ опреме и мреже;  

10. одржавање и оптимизовање ИТ опреме и мреже.  

11. оперативних састанака;   
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4.7. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ   

У Сектору за опште послове обављају се послови који се односе на:   

1. давање услова и стручног мишљења на урбанистичко-планска документа, у погледу 

испуњености педагошких стандарда простора (величина и капацитети), у делу који 

се односи на планирање мреже васпитно-образовних установа;   

2. давање стручног мишљења у вези са располагањем на непокретностима у државној 

својини у смислу Закона о средствима у својини Републике Србије, а чији су 

корисници образовне установе, припремање анализа и предлога за увођење 

иновација и осавремењивање опреме и простора образовно-васпитних институција;   

3. процедуре планирања набавки, спровођење поступка јавних набавки и извршење 

уговора, а у складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке 

унутар Завода за унапређивање образовања и васпитања;   

4. умножавање и дистрибуција материјала који припрема Завод;   

5. курирске послове за потребе Завода;   

6. активности на одржавању објеката и возног парка Завода.   

  

  

5. ФУНКЦИЈЕ РУКОВОДИЛАЦА (ОПИС ПОСЛОВА)   

  

5.1. ДИРЕКТОР   

Законски заступник Завода за унапређивање образовања и васпитања је директор др 

Златко Грушановић.   

Права и обавезе директора регулисани су законом и Статутом Завода, тако да 

директор Завода:   

1. Организује и руководи радом Завода;   

2. Заступа Завод у правном промету са трећим лицима;   

3. Предлаже акте које доноси Управни одбор;   

4. Подноси извештај о раду Управном одбору   

5. Извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;   

6. Стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада, коришћење и 

располагање имовином Завода;   

7. Доноси Правилник о раду, по претходно прибављеној сагласности Управног одбора;   
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8. Доноси Правилник о организацији рада и систематизацији послова, по претходно 

прибављеној сагласности Управног одбора;   

9. Доноси друге опште акте које не доноси Управни одбор;   

10. Предлаже годишњи план и програм рада Завода;   

11. Одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, у 

складу са законом, колективним уговором, овим статутом и другим општим актом;   

12. Обавља и друге послове утврђене законом, Одлуком о оснивању и Статутом.   

5.2. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА   

Заменик директора је Дејана Милић Субић, проф. југословенске и опште књижевности.   

1. Заменик директора Завода замењује директора у вођењу послова Завода;   

2. Помаже директору завода у организацији, координирању и контроли рада Завода;  

3. Обавља изузетно сложене послове и задатке које му повери директор Завода;   

4. Анализира и предлаже конкретна решења за поједина питања у разним фазама 

реализације одређених послова и задатака и даје одговарајуће предлоге директору 

Завода;   

5. Обавља и друге послове и задатке по налогу директора Завода, коме је одговоран за 

свој рад.   

5.3. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА   

Помоћник директора Иван Савић, проф.српског језика и књижевности.   

1. Помоћник директора Завода помаже директору Завода у организацији и контроли 

стручних послова Завода;   

2. Помаже директору завода у организацији, координирању и контроли рада Завода;   

3. Обавља изузетно сложене послове и задатке које му повери директор Завода;   

4. Анализира и предлаже конкретна решења за поједина питања у разним 

фазамареализације одређених послова и задатака и даје одговарајуће предлоге 

директору Завода;   

5. Обавља и друге послове и задатке по налогу директора Завода, коме је одговоран за 

свој рад.   
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5.4. РУКОВОДИЛАЦ ЦЕНТРА   

Опис послова:   

1. Руковођење радом Центра, организовање и координирање послова и распоређивање 

радних задатака запосленима;   

2. Контрола извршења свих послова и задатака у оквиру Центра;   

3. Праћење законских прописа из свог делокруга;   

4. Предлагање пројеката, покретање иницијативе за решавање важних питања из 

делокруга послова Центра и обављање најсложенијих послова из делокруга Центра;   

5. Учествовање у изради Годишњег плана и програма рада Завода;   

6. Сарадња са другим центрима у Заводу, као и са институцијама ван Завода;   

7. Обављање и одређених послова саветника-координатора у сектору;   

8. Обављање и других послова и задатака по налогу директора Завода коме је 

одговоран за свој рад.   

  

6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА ЗАВОДА 

  

Ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и 

васпитања, за обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних 

послова у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, Република Србија 

Влада основала је Завод за унапређивање образовања и васпитања.   

Завод за унапређивање образовања и васпитања обавља стручне послове из области 

образовања и васпитања и учествује у припреми прописа из надлежности Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Националног просветног савета, Савета за стручно 

образовање и образовање одраслих, као и друге послове у складу са законом, актом о 

оснивању и статутом.   

Све поменуто у ставу 1. и 2. тачке 26. дефинисано је у одредбама чланова 38., 39., 40., 

41., 42., и др. одредбама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018- други закони, 10/2019, 6/2020 и 1292021).   

Завод је уписан у регистар Привредног суда у Београду, решењем тадашњег Трговинског 

суда у Београду број Fi 8518/04 од 23. августа 2004. године.   

      

7. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА   

  

Завод за унапређивање образовања и васпитања поступа :    

I ) у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења, на основу следећих аката:   
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1. Закон о јавним службама (,,Сл. гласник РС", бр .42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 

81/2005 – испр. др.закона, 83/2005 – испр. др. Закона и 83/2014 - др. закон );   

2. Закон о запосленимa у јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 113 од 17. децембра 

2017, број 95 од 8. децембра 2018);   

3. Одлука о оснивању Завода за унапређивање образовања и васпитања Владе 

Републике Србије (,,Сл. гласник РС", број 73/04) и   

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за унапређивање 

образовања и васпитања Владе Републике Србије („Сл. гласник РС", бр. 5/2014 и 

45/2015);   

5. Статут Завода за унапређивање образовања и васпитања и општа акта Завода;   

6. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС", број 88/2017, 

27/2018-др.закони ,10/2019, 6/2020 и 129/2021);   

7. Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/2016, 113/2017,95/2018 31/2019, 

72/2019 149/2020 и 118/2021);   

8. Закон о буџету Републике Србије за 2022.годину („Сл. гласник РС", број  110/2021)   

9. Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС", број 91/2019);   

10. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник 

РС",број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021);   

11. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“,број 87/2018);  

12. Међународне конвенције и стратешки документи Владе који се односе на планирање 

и имплементацију развојних промена у образовном систему;   

13. Међународни програми и пројекти за реформу образовања.    

 

2) У вршењу поверених послова државне управе Завод примењује и прописе из области 

образовања и васпитања, чији се текстови у електронској форми могу преузети на веб- 

страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја или путем линка: 

www.mpn.gov.rs.  Закони:   

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", број 

88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021);   

2. Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС", број 55/2013, 

101/2017, 10/2019, 27/2018 – др.закон, и 129/2021); 

3. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС", број 55/2013 

101/2017, 27/2018 - др. Закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021 – др.закон);   

4. Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС", број 55/2013, 88 / 2017 - др.  

закон, 27 /2018 - др. закон и 6/2020);   

5. Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС", број              

18/10,101/2017-др.закон, 95/2018 -др.закон и 10/2019, 157/2020 – др.закон, 123/2021 

– др.закон и  129/2021); 

6. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС", број 

18/201054, 55/2013-38, 27/2018-22 (др. закон), 10/2019-8)  

 

http://www.mpn.gov.rs/
http://www.mpn.gov.rs/
http://www.mpn.gov.rs/
http://www.mpn.gov.rs/
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8. УСЛУГЕ КОЈЕ ЗАВОД ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  

  

Када поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења наведених у тачки 

3.овог информатора о раду Завод пружа услуге непосредно заинтересованим физичким и 

правним лицима. Наведене услуге приказане су по областима, односно Центрима Завода, а 

детаљнији приказ поступања ради пружања ових услуга приказан је у тачки 3. и 4. 

Информатора о раду, као и на веб-страници Завода www.zuov.gov.rs   

Остале активности Завода остварују се на основу члана 38.,члана 39.,члана 40., 

члана. 41.,члана 42. Закона о основама система образовања и васпитања, и захтева 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и/или Националног просветног 

савета. У оквиру ове програмске области, Завод на захтев Министарства или других 

учесника у систему - правних лица организује активности из домена пружања стручне 

подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева и 

припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика.   

8.1. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

На основу писаног захтева упућуног Заводу за унапређивање образовања и 

васпитања, а у складу са канцеларијским пословањем, предмети се заводе и прослеђују се 

Центрима. На основу законских овлашћења стручне службе Завода дају стручно мишљење 

на упућене захтеве који се враћају тражиоцу у законски прописаном року.   

Детаљније информације о услугама могу се добити на веб-сајту Завода за  унапређивање 

образовања и васпитања www.zuov.gov.rs.   

   

9. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА  О  ПРУЖЕНИМ  УСЛУГАМА  И 

ОБАВЉЕНИМ  ПОСЛОВИМА  ИЗ  НАДЛЕЖНОСТИ  ЗАВОДА  

  
 

9.1.  ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: РАЗВОЈ ПРОГРАМА И УЏБЕНИКА 

1/1 Припрема предлога програма наставе и учења, који су исходно оријентисани и усмерени на 

остваривање стандарда, за основно, опште средње, општеобразовне предмете у стручном 

образовању и васпитању  

У односу на планиране активности у оквиру овог пројекта Центар је припремио већи 

број планова и програма у складу са захтевима које је Завод добио од МПНТР. Припремљени 

су и прослеђени МПНТР:  

http://www.zuov.gov.rs/
http://www.zuov.gov.rs/
http://www.zuov.gov.rs/
http://www.zuov.gov.rs/
http://www.zuov.gov.rs/
http://www.zuov.gov.rs/
http://www.zuov.gov.rs/
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 Предлог новог програма наставе и учења за нови предмет Дигитални свет за други 

разред основног образовања и васпитања; 

 Предлог нових програма за Технику и технологију (седми и осми разред основне 

школе) и Информатику и рачунарство (осми разред основне школе) у које су уведене 

теме из вештачке интелигенције; 

 Предлог плана наставе и учења и програма наставе и учења за други разред гимназија 

за ученике са посебним способностима за математику, филолошке науке, рачунарство и 

информатику, физику, историју и географију, сценску и аудио-визуелну уметност и 

спорт; 

 Предлог програма наставе и учења за трећи разред гимназија за ученике са посебним 

способностима за биологију и хемију; 

 Предлози програма општеобразовних предмета за 25 образовних профила; 

 Предлог програма 6 слободних наставних активности за други циклус основне школе: 

Животне вештине, Медијска писменост, Спорт и здравље, Уметност, Моја животна 

средина и Предузетништво; 

 Предлог програма активности Свет финансија која ће се реализовати у школама са 

обогаћеним једносменским радом, као и програм обуке за наставнике који ће 

реализовати ову активност;  

 План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за четврти и осми разред 

основне школе. 

1/2 Развој уџбеника и других наставних средстава 

Дате су стручне оцене за 137 уџбеникa/уџбеничких комплета и стручна мишљења за 76 

додатних наставних средстава. Прегледанo је и 258 уџбеникa у електронском облику који се 

користе у оквиру пројекта „Дигитална учионица“.  

1/3 Давање стручне оцене /мишљења за уџбенике на језицима  националних мањина 

Дате су стручне оцене/мишљења о преводима за 11 уџбеника на језицима националних 

мањина, што је знатно мање него што је планирано. Издавачка кућа „Албас“ из Прешева 

доставила је 20 уџбеника/уџбеничких комплета на албанском језику, који су увезени из 

Албаније, али нису доставили преводе, због чега Завод није могао да да стручне оцене за 

достављене уџбенике.  

1/4  Пројекат неговања националних вредности и идентитета 

Циљ пројекта је пружање подршке наставницима у развиjању националних вредности 

и идентитета, кроз припрему приручника за наставнике са дидактичко-методичким 

материјалима за међупредметно остваривање прокламованих вредности кроз тематско-

интегративни приступ настави и учењу и прављење базе дидактичког материјала за учење 

српског као матерњег језика у Србији и српским допунским школама у иностранству. 
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Током 2020. године је дефинисано 7 међупредметних подручја (у сарадњи са колегама 

из Педагошког Завода Републике Српске), формиране су радне групе за разредну и предметну 

наставу, дефинисано је 16 области и тема за сваку област (развојно од 1. до 8. разреда основне 

школе) и приступило се изради тематских дана за први и други циклус.  

Рад на припреми приручника настављен је у 2021. години. У новембру 2021. године 

приручник је објављен на сајту Завода под називом Неговање културе српског народа  и 

развијање националног идентитета. Приручник је интегративне природе и тематски обрађује 

међупредметна подручја: Мој идентитeт, Српски етнос, Српски језик, Доброчинство и 

завештање, Срби кроз историју и српски геопростор, Живот рода мога и Култура сећања и 

памћења, и представља вид подршке  наставницима основних школа за остваривање циљева и 

исхода који се односе на питања од националног значаја и вредности. 

У истом периоду, Републички педагошки завод Републике Српске објавио је приручник 

Очување националног идентитета и вриједности у контексту основног васпитања и 

образовања, у коме се обрађују иста међупредметна подручја. 

0611, 0613, 0619-Донације ОЕБС 

Праћење и вредновање примене новог програма Српског као нематерњег језика и 

израда програма за обуку наставника социологије  

На основу Споразума о сарадњи који је потписан између Завода за унапређивање 

образовања и васпитања и Мисије ОЕБС, у оквиру пројекта који је наставак пројекта 

„Развијање механизама за праћење и вредновање примене  новог програма наставе и 

ефикасности исхода учења“, Завод као имплементациони партнер је формирао Радну групу 

чији је задатак креирање нових инструмената и праћење и вредновање програма наставе и 

учења предмета Српски као нематерњи језик. 

Радна група је од 1. марта до 31. децембра 2021, према предвиђеном плану, а у складу 

са околностима у пандемији COVID 19,  урадила тестове за онлајн процену постигнућа 

ученика (разумевање, слушање, писање), снимила задатке као аудио запис, превела упутства 

на мађарски и албански и поставила на „мудл“ платформу. Прво тестирање је обављено у јуну 

2021, а друго почетком новембра 2021. Првим тестирањем обухваћени су ученици 2, 3, 6. и 7. 

разреда основне школе и 2. и 3. разреда гимназије, а другим – ученици 4. и 8. разреда основне 

школе и 4. разреда гимназије. 

Анализа резултата тестирања ученичких постигнућа за предмет Српски као нематерњи 

језик  за други, трећи, шести и седми разред основне школе за А и Б ниво, као и за други и 

трећи разред гимназије урађен је у потпуности, а налази и препоручене мере достављене су 

МПНТР у новембру 2021. 

Такође, урађен је упитник за наставнике који изводе наставу овог предмета, а анализа 

упитника биће урађена током 2022. 
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Овај пројекат је 2021. године допуњен компонентом која се односи на припрему 

програма обуке наставника социологије („Измена 2 основног споразума између Организације 

за европску безбедност и сарадњу и Завода за унапређивање образовања и васпитања – 

Праћење примене програма наставе и мерења ефикасности исхода учења за школски предмет 

Српски као нематерњи језик и израда програма за обуку наставника социологије“, UB 

2400826). У периоду септембар–децембар 2021. припремљен је програм обуке, тако да су све 

активности планиране у оквиру Пројекта у потпуности остварене.  

Програмом је предвиђено да обука траје два дана по осам сати и да се реализује кроз 6 

тема. Циљ обуке је оснаживање наставника да у процесу планирања и остваривања наставе и 

учења социологије користе потенцијал предмета за развој ученичких компетенција за 

одговорно учешће у демократском друштву. Дефинисани су и специфични циљеви и исходи 

обуке. 

Припремљени програм обуке је достављен Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја ради акредитације обуке и њеног увршћења на министрову листу 

програма од јавног интереса. 

Пројекат “Обука за наставнике грађанског васпитања на тему људска права и 

владавина права и мониторинг реформисаног програма грађанског васпитања“. 

У сарадњи са Мисијом ОЕБС,  Завод је у 2021. години реализовао овај пројекат који 

садржи две компоненте. У оквиру прве компоненте реализоване су 4 обуке које је укупно 

прошло 107 наставника Грађанског васпитања, превасходно оних који имају мало искуства у 

остваривању овог изборног програма и скромне обуке. Сви учесници добили су сертификате  

о завршеној обуци и одговарајуће приручнике. У оквиру друге компоненте урађен је 

мониторинг реформисаних програма Грађанског васпитања у основној школи и гимназији. У 

оквиру те компоненте спроведене су следеће активности: припремљена је методологија 

мониторинга; направљен је сет питања за упитник и листа тест ситуација за групни рад; 

извршен је избор наставника и формиране су 3 фокус групе (по једна за  први и други циклус 

основне школе и једна за гимназију, укупно 70 наставника); спроведен је мониторинг са фокус 

групама; обрађени су добијене подаци; написан је извештај о спроведеном мониторингу са  

закључком и препорукама. 

Пројекат „Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености“ 

Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Амбасадом САД  у 

Србији током 2020. године започео пројекат „Наши ученици у свету критичког мишљења и 

медијске писмености“. 

Пројекaт је трајао од 25. септембра 2020. до 30. новембра 2021. и реализован је у три 

фазе. 

Током прве фазе (25. септембар – 15. децембар 2020.) урађен је методолошки оквир 

обуке, припремљени је садржај, осмишљени су начин и облици рада, креирани су задаци и 

материјали за наставнике за пет модула теме Критичко мишљење и пет модула теме Медијска 
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писменост. Током друге фазе (15. децембар 2020. – 30. јун 2021.) припремљени материјали су 

постављени на онлајн платформу и послата су позивна писма на 12000 адреса. Одабрано је 450 

учесника (наставника, директора и стручних сарадника основних и средњих школа) који су се 

први пријавили. Целокупни програм обуке је реализован онлајн, осим радионице Критичко 

читање, која се одржала на Zoom платформи у осам термина. Током треће фазе (30. јун 2021. – 

30. 11. 2021.) извршена је евалуација 900 припрема за часове, креиран је Приручник за 

наставнике,  

(https://zuov.gov.rs/preuzimanje/509/izdanja/553143/prirucnik-km-i-mp-30-11-2021-

ovaj.pdf) у који су уврштени и најбољи примери добре праксе, док се сви радови наставника 

налазе на онлајн платформи Завода. 

Свих 450 учесника је успешно завршило обуку и преузело сертификате о 40 сати 

стручног усавршавања, а програм је оцењен најбољим оценама. Програм се званично завршио 

30. новембра 2021. када се приступило припреми следећег циклуса обуке.  

Проjекат „Подршка реформе грађанског васпитања у III и IV разреду средње школе” 

Завод за унапређивање образовања и васпитања и УНИЦЕФ, на основу договора о 

сарадњи, реализовао је заједнички пројекат Подршка реформе Грађанског васпитања у  III и 

IV разреду средње школе. До марта 2020. пројекат се одвијао планираном динамиком, а од тада 

због епидемије корона вируса услови за његову реализацију се мењају  и пројекат је у новембру 

продужен за 3 месеца, до марта 2021.  

У току 2021. реализоване су следеће активности  из Пројекта:  

 У оквиру треће планиране активности која се односи на изградњу капацитета Завода за 

праћење наставе и учења Грађанског васпитања припремљен је конкурс за спољне 

сараднике на пословима мониторинга као и критеријуми за њихов избор. На конкурс су 

се приjавила 123 наставника, а од којих је комисија изабрала 10 наставника. За њих jе 

припремљен програм обуке коjи jе реализован онлаjн и то у траjању од 3 дана по 3 сата. 

Тако обучени сарадници на пословима мониторинга реализовали су 10 фокус група са 

наставницима и 10 фокус група са ученицима коjи похађаjу наставу Грађанског 

васпитања. Фокус групе су реализоване по унапред припремљеном сценариjу и у њима 

jе учествовало 112 наставника (49 из основне школе и 63 из гимназиjе) и 83 ученика (39 

из основне школе и 44 из гимназиjе). Свака фокус група jе снимљена и за сваку постоjи 

писани извештаj. Тако прикупљени материjал предат jе експерткињи Уницефа да их 

обради и припреми целовити приказ резултата мониторинга. Након тога Завод је 

организовао jавно представљање добиjених резултата представницима институциjа и 

невладиних организациjа коjе се баве облашћу грађанског васпитања. 

 Као вид афирмације програма Грађанског васпитања и наставника који га остварују у 

оквиру четврте проjектне активности Завод jе расписао јавни позив (конкурс), за примере 

добре праксе на националном нивоу. На Конкурс jе стигло 99 приjава. Завод jе формирао 

петочлану комисиjу коjа jе на основу дефинисаних критериjума прегледала све радове и 

одабрала 25 коjи по свом квалитету заслужуjу да буду у Бази примера добре праксе 

https://zuov.gov.rs/preuzimanje/509/izdanja/553143/prirucnik-km-i-mp-30-11-2021-ovaj.pdf
https://zuov.gov.rs/preuzimanje/509/izdanja/553143/prirucnik-km-i-mp-30-11-2021-ovaj.pdf
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доступне наставницима на сајту Завода. Као завршна активност организована jе онлаjн 

промоциjа Базе (30.3.2021.), на коjоj су представљени неки од изабраних радова, а 

учесници, њих 56, имали су прилику да размене искуство у реализациjи проjеката у оквиру 

Грађанског васпитања.  

 

 Пројекат „Подршка наставницима у реализуји изборног програма Економија и 

бизнис у гимназији” 

Завод са пажњом прати реализацију нових изборних програма у гимназији и 

заинтересован је да пружи помоћ наставницима како би се они што боље имплементирали у 

образовни систем. На основу искуства у првој години остваривања изборног програма 

Економија и бизнис у гимназији (2020/2021.), утврђено је да међу ученицима постоји 

интересовање за њега, као и да је наставницима који га остварују, а раде у економским 

школама, потребна подршка и то пре свега у методологији рада јер се исходи достижу 

истраживачко - пројектним активностима ученика. У сарадњи са Економским факултетом из 

Београда Завод је формирао радну групу која је припремила програм обуке наставника 

економске групе предмета који раде у економским школама, а у гимназијама остварују изборни 

програм Економија и бизнис. Програм обуке је акредитован под бројем  611-00-01288/2021-03  

и налази се на Листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар. 

Реализоване су две онлајн обуке од 3 дана које је прошло укупно 38 наставника. 

Остали послови 

 Стручно je обрађено 279 предмета. 

 Припремљене Препоруке за организацију и реализацију наставе у случају непосредне 

ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и 

околности. 

 Припремљен приручник Смернице за имплементацију Референтног оквира компетенциј 

за демократску културу у одабраним предметима.  

 Учешће саветника у радним групама за ревизију стандарда постигнућа ученика, у оквиру 

пројеката „Државна матура“ и „РЕДИС 2030“. 

 Припремљени програми обука: Подршка наставницима у реализацији изборних 

програма у области природних наука у гимназији, Подршка наставницима у реализацији 

изборних програма у области друштвених наука у гимназији; Јачање капацитета 

представника образовно васпитних установа за реализацију активности повезаних са 

деловањем за одговорно грађанство; Подршка остваривању слободних наставних 

активности и ваннаставних активности у другом циклусу основног образовања и 

васпитања; Програм обуке за представникe образовно-васпитних установа усмерен на 

интеркултурално образовање које укључује образовање за одрживи развој и демократску 

културу: Програм обуке за педагошке асистенте. 

 У оквиру пројекта Школа новца за основца, припремљена су 3 програма Свет финансија, 

ако и програм обуке наставника за реализацију ових програма. 

Учешће у раду радних група, комисија, тела 
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 Присуствовање седницама НПС-а (руководилац Центра и остали саветници по потреби). 

 Учествовање у раду секторских већа (7 саветника). 

 Чланство у Имплементационој јединици пројекта „Премошћавање дигиталног јаза у 

Србији за најугроженију децу“,  пројекат се реализује у сарадњи са Уницефом (Татјана 

Мишовић); 

 Учешће саветника у радним групама за ревизију стандарда постигнућа ученика, у оквиру 

пројеката „Државна матура“ и „РЕДИС 2030“. 

 Учешће у раду радне групе за измене Закона о уџбеницима (Татјана Мишовић); 

 Учешће у раду радне групе за унапређење Уредбе о утврђивању опасног рада за децу 

(Зорица Поповић). 

 Учешће у раду међусекторске радне групе за унапређење прописа у области   заштите 

деце од дечјег рада: увођење лаког рада за децу у законодавство Републике Србије 

(Зорица Поповић). 

 Учешће у раду радне групе за Методологију и инструменте за самовредновање  

Предшколских  установа (Зорица Поповић). 

 Учешће у раду конисије за доделу Европске језичке ознаке, Tempus фондација (Јелена 

Вићовац). 

Излагања на конференцијама и стручним скуповима 

 Излагање на вебинару Савеза учитеља, тема: Уџбеници  стандарди квалитета и 

процедура одобравања (Татјана Мишовић). 

 Излагање на Сабору учитеља, тема Неговање културе српског народа и развијање 

националног идентитета (Снежана Милошевић Јешић). 

 Стручно усавршавање запослених у Центру 

 Обука за чланове секторских већа коју је организовала Агенција за квалификације. 

  Медијска и информациона писменост као део образовног система, онлајн семинар 

(Наташа Анђелковић). 

 

Одговорно лице: руководилац Центра за развој програма и уџбеника Татјана Мишовић 

 

9.2. СЕКТОР ЗА ПРАВНE И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ 

Послови које је Сектор обављао у 2021. години су: 

 

Праћење примене закона из делокруга рада Завода и израда нормативних аката Завода; 

 Учешће у давању мишљења на предлоге аката и других докумената које припрема 

Завод за Национални просветни савет, Савет за стручно образовање одраслих и 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Агенцију за квалификације, 

Завод за вредновање квалитета, образовања и васпитања, других правних лица, 

међународних организација и финансијских институција, установа и појединца 

(физичких лица); 
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 Правно обликовање аката у поступку јавних набавки и доделе уговора изабраним 

понуђачима; 

 Сарадња са Министарством финансија; 

 Сарадња са Управом за трезор; 

 Сарадња са Канцеларијом за јавне набавке; 

 Сарадња са Државном ревизорском институцијом; 

 Сарадња са републичком дирекцијом за имовину; 

 Сарадња са Урбанистичким заводом Београда; 

 Сарадња са Повереником за заштиту равноправности; 

 Сарадња са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности; 

 Сарадња са заштитником грађана; 

 Сарадња са Агенцијом за спречавање корупције; 

 Сарадња са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне заједнице Аутономне покрајине Војводине; 

 Сарадња са Градским секретаријатом за урбанизам и грађевинске послове; 

 Уговорни односи Завода са правним субјектима и физичким лицима (спољним 

стручним сарадницима); 

 Сарадња са Привредна комором Републике Србије и Привредном комором Града 

Београда; 

 Стручни послови за потребе Управног одбора и Надзорног одбора Завода; 

 Стручно оперативни, административно-технички и канцеларијски послови; 

 Кореспонденција са другим организационим јединицама Завода и учешће запослених 

из сектора и координација рада на пројектима које је организовао Завод или ресорно 

министарство просвете; 

 Обављање и других непоменутих послова које је наметала пракса; 

 

Кореспонденција са Националним просветним саветом и Саветом за стручно 

образовање и образовање одраслих 

 

Ступањем на снагу новог Закона о уџбеницима и пратећих подзаконских аката, Завод 

се морао прилагодити, и прилагодио се новом начину рада и изградио потпуно нове законом 

прописане процедуре. До ступања на снагу новог Закона о уџбеницима Завод је имао обавезу 

да уџбенике и мишљења о њиховом квалитету доставља Националном просветном савету. 

 

Ступањем на снагу наведеног закона ова обавеза Завода је престала, што није 

искључило да представници Завода у више наврата имају оперативно радне састанке са 

представницима и стручним службама Националног просветног савета, учествовују у раду на 

седницама истог, све са циљем побољшања и унапређивања пословања.  
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По позиву, а у зависности шта је на дневном реду на седницама Националног прсветног 

савета и Савета за стручно образовање одраслих, готово редовно су учествовали у раду 

директор Завода за унапређивање образовања и васпитања и саветници Завода. 

Кореспонденција  са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања, односно Сектор за правне и кадровксе 

послове као организациона једниница Завода и који је нека врста администратора је 

проследио Министарству просвете, науке и технолошког развоја што самоиницијативно, 

што на основу захтева Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

Покрајинског секретаријата за образовање АП Војводине, издавача уџбеника, физичких 

лица, других субјеката који се се обратила Заводу преко ресорног министарства, или је 

само министарство иницирало да се уради одређени посао везан за образовање око 1849 

предмета, који су обрађени од стране свих организационих јединица Завода.  

 Наведени предмети се односе на стручну оцену и мишљењa, која су сачиниле надлежне 

организационе јединице Завода, која се односе на: давање стручне оцене и мишљења о 

квалитету рукописа уџбеника, уџбеничких комплета, укупно (уџбеник или уџбенички 

комплет) 145 (137+8) и 92 (76+16)  мишљења за додатна наставна средства од чега је за 

више од 95% окончан поступак одобравања, за остало је поступак у току. Подаци се 

односе на две организационе јединице Завода: Центар за развој програма и уџбеника и 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих. Наведеном броју треба додати и 

258 прегледаних уџбеника у електронском облику. Давање стручне оцене/мишљења за 

уџбенике на језицима националних  мањина решено је укупно 11 предмета. Издавачка 

кућа Албас из Прешева доставила је 20 уџбеника/уџбеничких комплета на албанском 

језику, који су увезени из Албаније, али нису доставили преводе, због чега Завод није 

могао да да стручне оцене за достављене уџбенике. Све наведено описијуемо из разлога 

што су наведене послове стручно обрадиле колеге из Центра за развој планова и 

програма и Центра за стручно образовање и образовање одраслих  као организационе 

јединице Завода а комплетну логистичку подршку и правно оперативну обраду 

предмета, формирање кошуљица/омота списа, захтева за Радне групе и Комисије, 

доношење решења о формирању истих, техничко и правно обликовање уговора, пријем 

од издавача и Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и сама и 

експедиција подносиоцима захтева за решавање, праћење и сама реализација како посла 

тако и извршење уговора, радио је Сектор за правне и кадровске послове. 

 На давање мишљења о испуњености услова за извођење наставе у основној и средњој 

школи, и предшколским установама, и усклађености са постојећим подзаконским 

актима, стручно је обрађено укључујући и (остало/разно) 279 предмета.   

 Службеници Завода уз координацију овог сектора и Центра за стручно образовање и 

образовање одраслих, давали су стручно мишљење  у вези са располагањем на 

непокретностима у државној својини у смислу Закона о средствима у својини РС а чији 
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су корисници образовне установе, и давање стручног мишљења о испуњености услова 

на урбанистичко планска документа у погледу испуњености педагошких стандарда 

простора (величиа и капацитети), у делу који се односи на планирање мреже васпитно 

образовних установа. Везано за јавни увид у урбанистичке планове укупно је стигло у 

Завод и обрађено 42 предмета од Секретаријата за урбанизам грађевинске  послове Града 

Београда, затим захтеви за давање стручних мишљења услови за израду планске 

документације стигло је и обрађено 28 предмета од стране Секретаријата за урбанизам 

грађевинске  послове Града Београда. Стручна мишљења на планску, имовинско правну 

и другу документацију на захтеве који су пристигли од Министарства просвете, науке и 

технолошког разоја и  Урбанистичког завод ЈУГИНУС и других правних и физичких 

лица било је укупно 10. Укупно је обрађено по свим наведеним основима 80 предмета.  

 Остало: (сажимање градива, развој програма и уџбеника, опште, стручно и уметничко 

образовање, двојезична настава,  план уџбеника, стандарди уџбеника, допуна 

правилника, наставни планови и програми и друго, што смо оквалификовали као остало, 

укупно је обрађено 40 предмета. 

 Завод је на захтев ресорног Министарства просвете кооптирао своје запослене у 

комисије, радне групе и друга радна тела које је образовао Министар просвете својим 

решењем по разним питањима, укључујући и учешће запослених Завода у комисијама за 

полагање испита дозвола за рад/лиценца за запослене у установама образовања. Таквих 

захтева је било преко 30.  

 

 

Кореспонденција са Урбанистичким заводом града Београда и Градским 

секретаријатом за урбанизам и грађевинске послове 

 

Сектор је протоколисао и послао на обраду, а после обраде извршио припреме за 

експедицију и 80 предмета (стручних мишљења о испуњености услова за урбанистичко 

планирање и давање стручних мишљења на планска документа), које је обрађивао наш 

лиценцирани овлашћени архиткта-саветник координатор а на захтев Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, Урбанистичког завода Града Београда или Градског 

секретаријата за урбанизам и грађевинске  послове Града Београда, или установа образовања и 

заинтересованих физичких лица. 

Кореспонденција са Министарством финансија – Канцеларијом за јавне набавке   и 

Управом  за заједничке послове републичких органа 

 

Сектор је у сарадњи са осталим организационим јединицама Завода спровео 6   поступка 

јавних набавки. Од наведеног броја 4 поступка јавних набавки се односе на поступак набавке 

добара и 2 поступка на набавку услуга. 
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Од изузетих јавних набавки, односно набавки на које се закон о јавним набавкама не 

примењује спроведено је укупно 26 поступака, и то 9 поступака набавке добара и 17 поступака 

набавке услуга. 

На основу наведеног додељени су уговори најповољнијим понуђачима у поступцима 

јавних набавки. Донете су адекватне одлуке и у потпуности поштована процедура коју закон 

налаже, објављивање на порталу Канцеларије за јавне набавке, праћење, измена конкурсне 

документације, одговори на постављена питања потенцијалних понуђача, објављивање 

уговора и др.  

За поменуте послове било је потребно донети преко 210 појединачних правних аката да 

би се испоштовала процедура, спровеле и доделиле јавне набавке и уговори, као и технички 

израдила тендерска документација. 

Поступци јавних набавки су спроведени и тендерска документација сачињена на основу 

усвојеног Плана набавки за 2021 годину, који је усвојио Управни одбор Завода, а који је 

усклађен за Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину и Годишњим планом и 

програмом рада Завода за 2021, годину,  као и Финансијским планом Завода за 2021. годину. 

Канцеларија за јавне набавке и другим надлежним институцијама су достављени редовни 

извештаји о спроведеним набавкама.  

За Министарство финансија урађен је и прослеђен извештај о Финансијском управљању 

и контроли ФУК (електронски и у писаној форми) који су касније прослеђени преко Централне 

писарнице републичких органа као и извештај који се тражи о спроведеним поступцима 

ревизије. Курири из Управе за заједничке послове републичких органа свакодневно сарађују 

са Заводом и благовремено испоручују пошту која је насловљена на Завод. Та сарадња је у 2021 

години интензивирана и подигнута на виши ниво јер је било доста пошиљки које су долазиле 

и експедоване преко наведене управе због пандемије Ковид 19, јер се избегавао непосредни 

контакт и лична достава. Сви издавачи који су подносили захтеве за одобравање уџбеника 

(давање стручног мишљења) уџбенике и уџбеничке комплете су достављали предмете преко 

управе којој је и само Министарство просвете, науке и технолошког развоја достављало 

предмете и давало налоге за даљи рад. 

Кореспонденција са независним државним органима 

На основу Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, и захтева који 

су пристизали од Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности обрађено је укупно 24 захтева за приступ информацијама од јавног значаја, који су 

поднети од стране (физичких лица, невладиних организација, и удружења грађана, и осталих.). 

Од тог броја 6 захтева се односи на захтеве грађана, 4 захтева се односи на захтев невладиних 

организација, 8 захтева се односи на органе власти, и 6 захтева се води као остали, јер 

спецификацијом и због своје специфичности а на основу типских образаца Повереника нисмо 

могли да их разврстамо на другачији начин. Број усвојених захтева је 23 и то у целости, 

одбијених и делимично одбијених било је 1. Сектор за правне и кадровске послове је поступио 
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по поднетим захтевима, обрадио их и доставио одговоре подносиоцима захтева у законом 

прописаним роковима. 

Овде је неопходно напоменути да се стиче утисак да се овај закон у пракси доста 

злоупотребљава због учесталих тражења информација а нарочито због прекомерног 

тражења информација а институције попут Завода немају довољно кадровских и других 

капацитета ни упосленог кадра да би могао да се дужи временски период посвети овим 

захтевима а да се не угрози редовно пословање. 

О свему наведеном смо известили Повереника за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности. 

 

 

 

 

Коресподенција са Државном ревизорском институцијом 

 

У претходном периоду у редовној контроли Завода, његовом пословању, и контроли 

финансијских извештаја, имали смо контролу и надзор од стране Државне ревизорске 

институције, која је спровела поступак ревизије, а неки захтеви и препоруке због својих 

специфичности (статус зграде коју користи Завод, успостављање система интерне ревизије и 

Финансијског управљања и контроле, су се пренели и на 2020/2021 годину, што је Завод и 

урадио. По процедури и на основу достављеног и зацртаног плана и непосредну свакодневну 

комуникацију сектор је понео највећи терет контоле укључујући и Сектор за финансијске и 

рачуноводствене послове.  

Посао ревизије и саме процедуре која је вршена на основу Закона о државној 

ревизорској институцији, и њиховом пословнику о раду није још завршен. Заводу за 

унапређивање образовања и васпитања је наложено низ препорука шта би требало учинити, 

шта отклонити, побољшати и исправити. Велику тешкоћу нам је задавао статус Зграде где је 

седиште Завода за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10 у Београду. Зграда 

није укњижена, па смо се обратили Министарству просвете, науке и технолошког развоја и 

Републичкој дирекцији за имовину како би у наредном периоду дошли до акта Владе 

Републике Србије који би Заводу дао основ за коришћење постојеће зграде где је седиште 

Завода, Фабрисова бр. 10 у Београду,  и зграде у Улици Драже Павловића број 15 у Београду. 

Статус зграде још није решен, без обзира на наша упорна тражења и инсистирања код 

Републичке дирекције за имовину да поступе по нашем предмету/захтеву. У 2020/2021 години 

је стигао захтев Републичке дирекције за имовину упућен преко Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја да се на органима управљања поново донесе одлука о покретању 

иницијативе  преко Републичке дирекције за имовину која ће у складу са својом надлежношћу 

покренути поступак пред Владом РС да се статус зграде коначно реши. Поступак за зграду у 

Драже Павловића бр. 15 у Београду је у току (коначно је решен), а за зграду у Фабрисовој бр.10 
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у Београду још нема помака због специфичне власничке структуре земљишта и нерешеног 

имовинско правног статуса.  

Општи закључак је да нам је Државна ревизорска институција доста помогла да нађемо 

најбољи пут и изградимо најбоље процедуре у садашњем и будућем пословању.  

Са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја смо имали 

радно оперативни састанак на којем смо их известили да је неопходно а због тражења и 

препоруке Дражвне ревизорске институције да се поступак интерне ревизије спроводи од 

стране службеника ресорног Министрства просвете и да нас уврсте у њихов план рада.  Такође 

смо напоменули да Завод нема довољно кадра те врсте а ни средстава да плати неку другу 

ревизорску кућу која би обављала послове ревизије и надзора. Представници министарства су 

обећали да ће нас уврстити у план рада у наредним годинама, јер Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја иначе по закону врши надзор над радом и пословањњем Завода за 

унапређивање образовања и васпитања.. 

Судски спорови 

 

Није било судских спорова пред било којом судском инстанцом у Републици Србији у 

2021 години, што се саме институције тј. Завода тиче, ту нисмо рачунали спорове запослених 

Завода и разне административне и друге забране, алиментације, кредити, куповина, продаја, 

саобраћајни прекршаји, извршења, јавна потрошња и др. Што је итекако изискивало 

ангажовање запослених у сектору. 

Спор који се водио са спољним стручним сарадником Завода око исплате хонорара  (не 

кривицом Завода), је успешно окончан, и на захтев Дражвног правобранилаштва смо их о свему 

известили јер су по службеној дужности и они били укључени у поступак.  

Припрема седница органа Завода и израда нормативних аката Завода 

Сектор је припремио и обрадио 13 седница Управног одбора Завода и 13 седница 

Надзорног одбора Завода у 2021. години, за које је благовремено припремљен обиман радни 

материјал, и донете одлуке и закључци са наведених седница, који су реализовани у 

потпуности. 

За припрему, организацију, правно обликовање и реализацију одлука и закључака које 

су донети на седницама органа управљања, сачињено је преко 160  докумената и аката за 

извршење истих.  

Разматрана су питања и донете одговарајуће одлуке из надлежности Одбора и 

подзаконска акта и то: 

 

 Усвајање Извештаја Централне пописне комисије Завода о извршеном попису имовине 

и обавеза са стањем на над 31. децембар 2021; 

 Усвајање Завршног рачуна Завода за 2021. годину; 

 Усвајање Извештаја о раду директора Завода за 2021. годину; 
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 Усвајање Извештаја о раду комисије о ревизији (библиотека); 

 Усвајање Извештаја о раду Завода за 2021. годину; 

 Усвајање Годишњег плана и програма рада Завода за 2022. годину; 

 Усвајање Финансијског плана Завода за 2022. годину; 

 Усвајање правилника о организацији рада и систематизацији послова у Заводу; 

 Усвајање Правилника о канцеларијском и архивском пословању; 

 Усвајање Правилника о раду запослених у Заводу; 

 Усвајање правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских 

докумената; 

 Усвајање Листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања; 

 Доношење Плана набавки за 2022. годину, (у више наврата вршена је измена и допуна 

плана набавки како је то редовно пословање Завода захтевалао због захтева 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и мењања Финансијског плана и 

Програма рада Завода и његовог усклађивања са захтевима); 

 Усвајање Предлога приоритетних области финансирања за период од 2022. до 2024. 

године и даље везано за стратегију развоја образовања до 2030. године. 

 Измене и допуне Правилника о одређивању коефицијената за обрачун и исплату 

накнаде за рад спољног сарадника Завода; 

 Измене и допуне Правилника о стицању и распоређивању сопствених прихода Завода; 

 Предлог финансијског плана завода за 2022 годину, са пројекцијама за 2023. и 2024. 

годину; 

Кадровски послови Завода 

 

Пензионисано је једно лице, закључно са 31. децембром 2021. године, и тога дана Завод 

је упошљавао на основу Одлуке Владе 85 запослених. 2 запослена су на неплаћеном одсуству, 

1 запослени на породиљском боловању, а један 1 запослени је са статусом мировања радног 

односа и 1 запослени на одређено време.  

У складу са Одлуком Владе о максималном броју запослених усклађен је акт о 

систематизацији послова у Заводу. За све наведено, благовремено су сачињени одговарајући 

појединачни правни акти, решења, пријаве/одјаве-Централном регистру осигураника и фонду 

ПИО, и све остало што је неопходно да се регулише радно правни статус запослених. На основу 

одредби Закона о запосленима у јавним службама усклађени су уговори о раду и сва пратећа 

документација, шифрарници и друго за сва радна места и све запослене у Заводу а све са циљем 

како би се статус запослених ускладио са Каталогом радних места.  

На основу тога и указане потребе правно је обликован и нови акт о систематизацији 

запослених у Заводу, који је на основу сагласности Управног одбора Завода донео директор 

Завода за унанпређивање образовања и васпитања.   
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По овом основу урађено је преко 300 разних пратећих аката о радно правном статусу 

запослених (уговори о раду, анекси, обавештења, споразуми, потврде, решења и др.). 

Административно технички и канцеларијски послови 

 

 У посматраном периоду 1849 предмета је заведено у књигу Деловодни протокол за 

2021 годину у Заводу. У наведени број нису ушли предмети који се односе на програме 

сталног стручног усавршавања, приговори, евиденција о одржаним стручним 

скуповима, семинарима и др. који се воде у другим деловодним књигама и 

електронски, и на другачији начин, а њихов број је више од 2000, (од овог броја 

пристигло је за акредитацију 1496 програма сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника). Кооординацију рада, праћење, закључење уговора, 

доношење наведених одлука, достављање и обавештавање, експедиција и пријем 

поште, координација рада и комуникација са организационим јединицама Завода врши 

овај Сектор.  

  Донето је преко 4500 других појединачних аката (уговори о ангажовању спољних 

сарадника по разним основима у свим организационим јединицама Завода, (уговори о 

делу, уговори о допунском раду, привремено и повремени послови, уговори о 

ауторству, за ангажовање спољних стручних сарадника Завода у разним радним 

групама и комисијама).  

 Донето је и правно обликовано и преко 270 решења за годишњи одмор за први, други а 

по изменама Закона о раду и трећи и четврти део годишњег одмора (јер закон даје као 

могућност коришћења годишњег одмора у више делова што се од могућности 

претворило у правило и свакодневну праксу), а што је додатно оптеретило запослене у 

Сектору за правне и кадровске послове. Пандемија ковид 19 је додатно усложила ову 

материју, па се новим правилима и упутствима ова материја ископликовала јер су на 

неки начин дерогиране одредбе Закона о раду по питању годишњих одмора на тај 

начин што је омогућено да се одмор користи и сецка на још више делова и преноси на 

следеће године. 

 Правно је обликовано велики број решења за плаћено одсуство 25, стручно 

усавршавање запослених 10, решења о службеним путовањима у земљи и 

иностранству преко 45, решења о прековременом раду преко 95. 

   Правно је обликовано преко 1350 решења о (формирању стручних комисија/радних 

група за преглед и давање стручне оцене  квалита рукописа уџбеника, нормативи простор 

и опрема, израда правилника, испуњеност услова за извођење наставе, стратегија развоја 

образовања, семинари, обуке, стручне скупове, матурски испитии др).  

   Сектор је правно обликовао и велики број потврда, мишљења и других писмена којима 

се доказује ангажовање или оправдава изостанак са посла спољних стручних сарадника 

а које Завод издаје на основу евиденције која се води у Заводу више од 175. у складу са 

Законом о општем управном поступку. 
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   Сектор је са Сектором за финансијске послове и рачуноводство правно обликовао и 

експедовао преко 1600 потврда о примањима (надокнаде) спољних стручних сарадника 

у Заводу, које им служе као доказ о ангажовању, и финансијским примањима и 

надокнадама других трошкова, како би могли да измире своје обавезе према Пореској 

управи за 2021 годину.  

 

Кореспонденција са другим организационим јединицама Завода и учешће запослених из 

сектора у координацији рада на пројектима које је организовао Завод или ресорно 

министарство 

 

Запослени у сектору су узели учешће у координацији рада на великом броју пројеката 

које је у 2021 години покренуло и радило Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

и сам Завод и то: 

За потребе Центра за професионални развој запослених у образовању, Сектор је  у 2021 

години наставио да буде партнер и прати реализацију 1320 Програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, за школску од 2018 до 2021. 

године када је расписан нови Конкурс на који се пријавило 1496 нових програма. На основу 

сагласности Министарства просвете, науке и технолошког развоја сви ови програми 

настављају да се реализују и у 2020/2021 години до расписивања новог конкурса и избора нових 

прогама а све из разлога настале Пандемије изазване корона 19 вирусом. У 2021 години 

расписан је нови Конкурс. 

Сектор је учествовао и координирао рад и пријем пријава за давање стручног мишљења 

о испуњености услова за одобравање стручних скупова (конференције, трибине, сабори, летњо 

/ зимске школе), тих пријава у посматраном периоду је дошло укупно 114. За наведене 

активности сектор је урадио и правно обликовао 114 решења о ангажовању спољних стручних 

сарадника који ће прегледати исте, технички израдио и обликовао 114 одлука, и изрдио 114 

уговора о ангажовању спољних стучних сарадника, којима су уређена међусобна права и 

обавезе између Завода и ангажованих лица, стручно техничку подршку, ангажовање спољних 

стручних сарадника, извештаје о урађеном и давање стручних мишљења реализовао је Центар 

за професионални развој запослених у образовању као организациона јединица Завода..  

На конкурсу који је расписао Завод Сазнали на семинару и применили у пракси“, je 2021. 

године одржан по једанаести пут. Конкурс је објављен 20. 09. 2021. године, а рок за достављање 

радова био је 20. 10. 2021 године. Пристигло је 96 радова из 14 области. Имајући у виду 

Пандемију Ковид 19. услове конкурса испунио је 81 рад, од којих је 26 радова изабрано за базу 

примера добре праксе, а 5 радова је предложено за награду, од којих су на крају изабрана 3, 

што је подробније објашњено у извештају Центра за професионални развој запослених у 

образовању. 

Планска и друга документа за наведену активност (решења, уговоре, текст конкурса, 

формирање радних група, записници, извештавање, праћење плаћања, сама реализација) и 
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дуго, у сарадњи са Центром за професионални развој је радио и Сектор за правне и кадровске 

послове. 

Завод је поделио награде и похвале наставницима који су учествовали на наведеном 

конкурсу као знак пажње, признања и мотива за садашње и будуће резултате у раду.   

Сектор за правне и кадровске послове је дао здушну подршку Центру за професионални 

развој запослених у образовању као органзационе јединице Завода на великом броју пројеката 

које је покренуо Завод самоиницијативно на основу Плана и програма рада за 2021 годину, или 

у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошким развоја или са другим 

институцијама образовања. 

Пошто је Центар за професионални развој запослених у образовању кроз своју 

програмску активност описао све послове, Сектор за правне и кадровске послове је стручно и 

оперативно технички пратио све активности које су ближе побројане у наведеном извештају 

Центра за професионални развој запослених у образовању. 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих као организациона јединица 

Завода је уз координацију Сектора за правне и кадровске послове био носилац посла и то:  

 припремљено је за увођење у систем 24 образовна профила, и израђен Предлог допуне 

правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за 

остваривање планова и програма образовања и васпитања у стручним школама, као и 

предлог допуне правилника о врсти стручне спреме, наставника, стручних сарадника и 

помоћних наставника у стручним школама:  

 Обрађено је 30 појединачних предмета за измену и допуну Правилника о врсти 

стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 

школама у подручјима рада на основу приспелих захтева; 

 Обрађено је 5 појединачних предмета за измену и допуну Правилника о ближим 

условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова 

и програма образовања и васпитања у стручним школама на основу приспелих 

захтева; 

 Измена дела плана и програма наставе и учења ради усклађивања са Законом о дуалном 

образовању за 11 образовних профила, о чему ће темељан извештај поднети Центар за 

стручно образовање и образовање одраслих; 

 Давање стручног мишљења на рукописе уџбеника које је доставило Министарство 

посвете, науке и технолошког развоја подразумевало је рад на 8 рукописа 

уџбеника/приручника или уџбеничких комплета (Економија, право и администрација 5, 

Трговина, туризам и угоститељство 1 и Здравство и социјална заштита 2); 

 Припремљени су Правилници о полагању завршних и матурских испита за образовне 

профиле и објављени Приручници за 5 образовних профила, (завршни испити) и 

матурски испити (за 7 образовних профила): 
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 Организовано је и спроведено низ онлајн обука у 2021 због специфичне ситуације 

везане за Ковид 19. 

 Сектор је све наведено пропратио са логистичком подршком у смислу пријема поште, 

прегледа и формирања кошуљица, омота списа, завођење захтева, развођења и праћење 

кретања предмета, правно обликовање решења за радне групе и комисије, уговора, 

извештаја, реализација наплате и праћења извршења уговора, правна подршка и 

тумачење нормативних аката и архвирање настале архивске грађе како за ову 

организациону јединицу тако и за друге јединице Завода.  

Сектор је учествовао (пратио) и велики број међународних пројеката које је 

пројектовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја или непосредно Република 

Србија, као што су: Пројекти ИПА; Уницеф; Оебс 1, Оебс-2; Мадад; Култур Контакт, ГИЗ, ЕРИ 

СЕЕ, АДА (Аустријска развојна агенција), WKO. Све друге пројекте које је подржавао 

оперативно сектор ближе су описани у делу извештаја које су дале друге организационе 

јединице Завода, па их не наводимо даље како бисмо избегли понављање. 

Сви наведени пројекти су претходно захтевали расписивање конкурса, формирање 

комисија, одабир кадра, ментора, координатора, едукатора, који су касније вршили обуке по 

школама. Сви наведени послови су успешно урађени, у њима су у свим сегментима 

учествовали запослени из Сектора за правне и кадровске послове. 

Стручно оперативни, административно-технички и канцеларијски послови 

 

Посебно интензван рад Сектора је био на усклађивању уговора о раду запослених са 

новим актом Правилником о организацији рада и систематизацији послова, изменама и 

допунама истог, а њих је било преко 85 (уговори о раду, мишљења, захтев за сагласност, 

анекси, обавештења запослених и слично).    

Завод а пре свега Сектор за правне и кадровске послове и запослени у њему су се 

посебно ангажовали и здушно сарађивали са Министарством за државну управу и локалну 

самоуправу где су представници Завода и ресорног министартва присуствовали на више од 5 

састанака где је тема била усклађивање акта за систематизацију са Каталогом радних места, 

што су наметали закон и прописи  у овој области. Завод је добио сагласност ресорног 

министарства на систематизацију а након усклађивања са наведеним законским решењима.      

У књигу експедоване поште закључно са 31. децембром 2021. године заведено је и 

експедовано 3696 пошиљки, а укупно је експедовано из Завода преко овог сектора 5531 

пошиљка (од чега на ПП пријаве/ потврде спољним стручним сарадницима о њиховим 

примањима у Заводу на основу уговорних ангажовања и потврде о ИОС-у извод отворених 

ставки отпада 3080, пошиљака а остало отпада на уговоре за ангажоване спољне сараднике, 

одлуке, обавештења, потврде, решења, дописи, мишљења, обавештења понуђачима у 

поступцима јавних набавки, пријаве на конкурсе, јавне позиве, и др.). Преко књиге поште 

експедовано је 3696 пошиљака а разлика до 5531 експедована је куририма преко Централне 
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писарнице републичких огана и других писарница у зависности ко је примаоц. Такође је кроз 

књигу примљене поште у Завод пристигло више од 4100 пошиљака, рачунајући и пријаве за 

одобравање стручних скупова, пријаве на јавне позиве, понуде за јавне набавке, захтеви од 

стране издавача за давање стручних мишљења за одобравање уџбеника, допунске јавне позиве, 

враћени потписаних уговора, дорада уџбеника, разни захтеви за давање мишљења, укључујући 

и доставу брзом поштом и куририма издавачких кућа и куририма Управе за заједничке послове 

републичких органа и сл.). У овај број нису ушле пошиљке које Завод за унапређивање 

образовања и васпитања, примио као пријаве програма сталног стручног усавршавања 

наставника, васпитача и стручних сарадника (акредитација), којих је пристигло 1496. Наведене 

послове Сектор за правне и кадровске послове је радио у сарадњи са Сектором за опште 

послове уз обострану координацију. 

На инициајтиву Сектора велики број уговора на потпис је спољним стручним 

сарадницима дат непосредно док су у просторијама Завода учествовали у раду комисија, чиме 

је направљена максимална уштеда у новцу (коверти, поштарина, доплатне маркице и др.).    

Отворено је, обрађено и протоколисано 117 путних налога за службена путовања 

запослених у земљи и иностранству (које су пратила и решења и други акти неопходни за 

реализацију истих). Ваља напоменути да се у 2021 години због познате ситуације и Пандемије 

Ковид 19, знатно мање путовало због безбедности запослених и других забрана, али је та мера 

изискивала потпуно други приступ раду и начину пословања, у чему је овај сектор положио 

испит и професионално одговорио обавезама које су се пред њега поставиле у новонасталим 

околностима.  

У посматраном периоду издато је (замена старих за нове) и оверено укупно 20 

здравствених књижица/здравствених картица због губитка, крађа, затурености и сл. од стране 

Фонда здравственог осигурања филијала Савски венац. За запослене и чланове њихових 

породица издате су прописане нове електронске картице здравственог осигурања, у складу са 

прописима који на ближи начин регулишу ову материју. За све запослене који су испунили 

услове за добијање/исплату јубиларне награде Сектор је технички и правно обликовао решења 

као основ за исплату истих, за више запослених. 

Извршена је пријава и одјава спољних стручних сарадника Завода који су на основу 

уговора о обављању привремених и повремених послова ангажовани на разним пословима за 

којима се указала потреба, и лица која су по основу разних уговора ангажовани, а нису у радном 

односу. 

Остварена је неопходна кореспонденција са надлежним фондом ПИО, ФЗО и ЦРОСО.  

Запослени из Сектора су извршили благовремену пријаву сваког стручног сарадника 

који је ангажован по основу неког од уговора у Централни регистар осигураника заједно са 

Сектором за финансијске и рачуноводствене послове. Таквих пријава у 2021 години је било 

више од 4000. 
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У 2021 години запослени из Сектора су дали велики допринос у раду, и у континуитету 

учествовали у радним групама, тимовима и комисијама, учествовали на радним састанцима 

везаним за послове око Каталога радних места. Завод је дао предлог и слику стања својих 

запослених и организационе структуре Завода, и одговорио свим захтевима које је пред нас 

поставило Министарство за државну управу и локалну самоуправу, али и Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Министарство одбране и Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре, Министарство за људска и мањинска права и 

социјалн дијалог, Министарством финансија и њихова Централна јединицом за хармонизацију.   

Сектор је узео учешће и у организацији послова везаних за припрему и организацију 

Крсне славе Завода за унапређивање образовања и васпитања „Света три јерарха“ 12 фебруара.   

Као део послова треба навести и електронску комуникацију и одговоре на пошту која 

стиже електронским путем, јер Завод покрива базично образовање (предшколско, основно и 

средње) па су запослени из установа образовања упућени на Завод по разним питањима која се 

тичу образовања, из Целе Србије. Ту треба додати и послове, координацију и комуникацију 

свакодневну са запосленима Завода који су стационирани у другом објекту и налазе се у улици 

Драже Павловића бр. 15 у Београду, што је додатни посао и свакодневна обавеза. Ту врсту 

комуникације немогуће је евидентирти и бројчано исказати а она из дана у дан због обимности 

посла и нових захтева заузима све више места у раду Сектора  

  

Одговорно лице: руководилац Сектора за правне и кадровске послове Миладин 

Пушица  

9.3 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Извештај за 2021. годину 

  

 Израда финансијског и годишњег плана рада; 

 Израда приоритетних области финасирања; 

 Праћење, проучавање и примена законских прописа из делокруга Сектора; 

 Праћење стања средстава на рачунима и предлагање динамике плаћања;  

 Праћење послова у вези с поступцима јавних набавки, додељених уговора и 

усаглашавање са испостављеним фактурама; 

 Сарадња са Министарством финансија – Управом за трезор; 

 Праћење послова у вези с споразумима о сарадњи са међународним организацијама у 

области финансијских послова; 

 Обрада и исплата уговора по разним основама, путних налога, исплата зарада и 

накнада зарада; 
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 Израда тромесечног, шестомесечног, деветомесечног и дванаестомесечног извештаја 

расхода и прихода (по начелима тачности и ажурности) за потребе Завода, 

Министарства просвете науке и технолошког развоја и Министарства Финасија. 

 Израда и подношење годишњих финансијских извештаја  

 Вођење документационо-евидентних послова из области финансија, правовремено и 

тачно регистровање сваке пословне промене у књиговодству и другим евиденцијама; 

 Правовремено и тачно регистрована свака пословна промена у књиговодству и другим 

евиденцијама; 

 Учествовање у обради пописа, усклађивање стварног стања са књиговодственим; 

 Дневно књижење и сравњење аналитичких  картица по вредности са главном књигом. 

У току 2021 године у сектору за финасијске и рачуноводствене послове је урађено 

следеће: 

У јануару месецу 2021 године предат је образац 5 извештај о расходима и приходима за 

2020 годину на прописаном обрасцу. Урађени су годишњи ПППВ-ПО обрасци за запослене и 

спољне сараднике. Учествовали смо у изради  плана јавних набавки и у обради пописа и 

усклађивању стварног стања са књиговодственим. Директном кориснику Министарству просве 

науке и технолошког развоја послат је образац циклус о потрошњи буџетских средстава за 2021 

годину по програмским активностима за период 01 јануар-31 децембар. 

У фебруару месецу урађен и предат Завршни рачун Завода као индиректног корисника, 

и урађено средњорочно планирање за период 2022-2024 година. 

У марту месецу урађен завршни рачун за Завод као директног корисника јавних 

средстава, урађен образац ФИН и ФУК, Пореска пријава ППИ. 

У јулу месецу је урађен предлог финасијског плана рада за 2022 са пројекцијама за 2023-

2024 годину. Након усвајања пројекција урађен је финасијски и годишњи план и програм рада 

усклађен са лимитима који су донети од стране Министарства финасија, а добијени од 

директног корисника Министарства просвете науке и технолошког развоја Финасијски план је 

урађен по програмским активностима 0005- Развој програма и уџбеника, 0006-Стручно 

образовање и образовање одраслих и 0007- Професионални развој запослених у образовању. 

Затим по изворима финасирања 01- Буџетска средства, 04- Сопствени приходи и 06-Донације. 

У децембру месецу урађена последња измена Финансијског и Годишњег плана Завода 

за 2021.годину и Финансијски и Годишњи план за 2022.годину 

 

Рачуноводство Звода континуирано спреводе следеће активност: 

 

 Обрачун и исплата зарада и накнада зарада запосленима у Заводу и то петог у месецу 

први део и двадесетог у месецу други део. Уз други део зараде се издају платне листе 

запосленима. Месечно ивештавање Управе за трезор (максимална зарада), Регистар 

запослених; 
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 Исплата маркица за превоз једном месечно; 

 Исплаћени су хонорари спољним сарадницима који су ангажовани на пројектима у 

оквиру Завода и у оквиру програмске активности; 

 Исплата дневнице за службена путовања у земљи и иностранству; 

 Ажурно књиговодствено обухватање свих послововних промена. Вођење 

документационо-евидентних послова из области финансија, правовремено и тачно 

регистровање сваке пословне промене у књиговодству и другим евиденцијама; 

 Праћење проучавање и примена законских прописа из делокруга Сектора; 

 Издавање предрачуна и рачуна и регистровање на цeнтрални регистар фактура; 

 Праћење стања средстава на рачунима и предлагање динамике плаћања као и праћење 

потрошње по програмским активностима / пројектима; 

 Сарадња са секторима у оквиру Завода и усаглашавање књиговодственог стања са 

стањем новца на пројектима у оквиру Центара, 

 Праћење послова у вези с поступцима јавних набавки, додељених уговора и                                                         

усаглашавање са испостављеним фактурама, праћење активности које су приказане у 

плану јавних набавки и динамике реализације и усаглашености са финансијским 

планом; 

 Сарадња са Министарством финансија – Управом за трезор; 

 Праћење послова у вези с споразумима о сарадњи са међународним организацијама у 

области финансијских послова; 

 У 2021 години пописано више уговора о сарадњи са међународним организацијама: 

OSCE Организација за европску безбедност и сарадњу, Уговор о пословно техничкој 

сарадњи између Уницефа и Завода, Уговор са Америчком амбасадом, Уговор са 

Центром за образовне политике, Уговор са Ерсте банком, Уговор са Аутријском 

привредном комором, Уговор са Ерасмус пројектом. 

Рачуноводство Завода је у 2021 години сарађивало са међународним организацијама 

које су уплаћивале средства Заводу како би се пројекти реализовали и извештавали их на 

прописаним обрасцима о релизацији пројекта. 

 

Одговорно лице: руководилац Сектора за финансијске и рачуноводствене послове  

Драган Ђорђевић 

                             



48  

9.4. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Извештај за 2021. годину 
 

Имајући у виду да је у марту 2020. године у Републици Србији проглашено ванредно 

стање услед пандемије Коронавируса и да су током целе 2020. и 2021. године на снази мере 

заштите које важе како за запослене, тако и за објекте, Сектор за Опште послове је свој рад и 

активности прилагодио тренутној ситуацији. 

Оба објекта Завода су дезинфикована, на најпрометнијим местима су постављене 

информације и упозорења о правилима понашања, на неколико места у објектима се налазе 

средства за дезинфекцију, купљене су заштитне максе и рукавице и др. Све је урађено у складу 

са препорукама Владе Републике Србије и Кризног штаба.  

Поред тога Сектор је успео да обавља и редовне послове и то: 

 Анализирање и предлагање конкретних решења за поједина питања у разним фазама 

реализације одређених послова и давање одговарајућих предлога директору Завода; 

 Стручна помоћ у организацији и раду семинара које организује Завод и Министарство 

просвете и других радних и оперативних састанака, прослава Завода итд; 

 Процедуре планирања набавки, спровођење поступака јавних набавки (електрична 

енергија) и извршење уговора, а у складу са Правилником о ближем уређивању 

поступака јавне набавке унутар Завода за унапређивање образовања и васпитања, а све 

у сарадњи са службеником за јавне набавке; 

 Учествовање у изради планских докумената Завода, и пружању информација 

неопходних за седнице Управног и Надзорног одбора Завода које се тичу општих 

послова у Заводу; 

 Обављање послова припреме неопходне за годишњи попис имовине и средстава 

Завода, заједно са другим организационим јединицама;  

 Помоћ приликом пописа основних средстава која припадају Управи за заједничке 

послове – Комисија Управе; 

 Разне опште послове за све организационе јединице Завода (умножавање и 

дистрибуција (укупно 3696 пошиљке) материјала који припрема Завод, курирске 

послове, дистрибуција, пријем и архивирање поште, дактило услуге, услуге кафе-

кухиње, дистрибуција канцеларијског материјала, услуге копирања и коричења...);  

 Разне опште послове за одржавање објеката Завода (столарски, електричарски, 

водоинсталатерски и други радови), реконструкција подрумских просторија у Драже 

Павловића, израда и монтажа намештаја, кречење и друге ситне поправке на 

објекатима и опреми (замена машине за судове, поправка телефонских централа, 

поправка интернет мреже и система за видео надзор...)); 

 Редован сервис свих клима уређаја у обе зграде;  
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 Активности на одржавању исправности службених аутомобила: регистрација, редовни 

сервиси, поправке...; 

 Службеним аутомобилима су углавном управљали Жељко Авалић и Славољуб Митић, 

повремено директор Златко Грушановић. Аутомобил Шкода Фабиа BG 961 JC је у 

прошлој години прешао 10504 км и потрошио 885,23 л горива, а аутомобил Шкода Јети 

BG 1731 FN је прешао 16596 км и потроши 1249,64 л горива; 

 Активности на одржавању исправности интернет мреже, рачунара, штампача...; 

 Координација са разним провајдерима у вези са веб доменима Завода; 

 Редовне активности на провери и сервисирању противпожарног сигналног система, 

клима уређаја...; 

1. Сређивање магацинског простора у обе зграде Завода; 

2. Непоменути послови по налогу руководиоца Завода. 

 

Одговорно лице: руководилац Сектора за опште послове Небојша Баралић 
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9.5 . ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006: СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

ОДРАСЛИХ 

Извештај за 2021. годину 

 

Делатност Центра за стручно образовање и образовање одраслих одређена је чланом 

41 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19 и 6/20): „Завод за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру 

Центра за стручно образовање и образовање одраслих обавља стручне послове који се, 

нарочито, односе на: 

 1) припрему стандарда из надлежности Савета за стручно образовање и образовање 

одраслих; 

 2) припрему дела плана и програма наставе и учења средњег стручног образовања и 

васпитања за образовне профиле и програма завршног испита и стручне матуре на 

основу стандарда квалификација; 

 4) припрему дела планова и програма наставе и учења основног и средњег стручног 

образовања одраслих; 

 5) припрему програма мајсторског и специјалистичког образовања и њихових испита; 

 6) припрему садржаја програма обуке и испита за инструкторе за извођење учења кроз 

рад код послодавца у дуалном образовању; 

 7) припрему концепта и стандарда признавања претходно стечених знања и вештина; 

 8) учествовање у припреми стандарда квалитета уџбеника стручног образовања и 

образовања одраслих и плана уџбеника; 

 9) давање стручне оцене уџбеника стручног образовања и образовања одраслих у 

поступку одобравања; 

 10) припрему дела националног оквира квалификација и припрему листе 

квалификација; 

 11) припрему мреже стручних школа и школа за образовање одраслих и праћење њене 

целисходности; 

 12) припрему развојних пројеката, анализа, истраживања и активности које повезују 

стручно образовање и запошљавање; 

 13) давање мишљења о испуњености стандарда за остваривање програма стручног 

оспособљавања и обуке; 

 14) помоћ у координацији социјалног дијалога и партнерства на различитим нивоима 

планирања, развоја и остваривања стручног образовања и образовања одраслих; 

 15) даје иницијативу за увођење огледа а уколико није иницијатор, прати у току 

спровођења огледа део који се односи на садржај програма огледа и методе рада; 

 16) друге послове, у складу са овим законом и актом о оснивању. 
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У извештају се приказује реализација свих радних задатака Центра, који су предвиђени 

Годишњим планом и програмом рада Центра за 2021. годину или остварени на основу налога 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (предвиђена динамика активности се у 

потпуности подудара са динамиком пристизања захтева из Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја), a u периоду од 01. јануара 2021.год. до 31. децембра 2021.год. 

 Годишњим планом и програмом рада Центра обухваћени су и континуирани послови 

у вези са стручном припремом аката из надлежности Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

 

ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДНИХ ЗАДАТАКА ЦЕНТРА 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У припреми за објављивање правилника за планове и програме наставе и учења за нове 

образовне профиле, односно правилника о изменама и допунама правилника о наставном 

плану и програму, реализовани су следећи послови: 

● припремљено за увођење у систем 24 образовна профила:  

 

А) Засновани на стандардима квалификација: 

 електричар 

 електротехничар процесног управљања 

 финансијско-рачуноводствени техничар 

 кулинарски техничар 

 педикир-маникир  

 рударски техничар 

 техничар моделар одеће 

 техничар штампе 

 техничар за заштиту животне средине 

 трговински техничар 

 хидролошки техничар  

 метеоролошки техничар 

 грађевински техничар за хидроградњу 

 техничар за дизајн у машинству 

 техничар за индустријску роботику 

 машински техничар за компјутерско конструјисање 

 руковалац средствима унутрашњег транспорта 

 наутички техничар речни смер 

 техничар вуче  

 геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију 



52  

 техничар за оперативну форензику 

 сарадник у дигиталним медијима 

 техничар поштанског саобраћаја и телекомуникационих услуга и  

 обућар 

 

  Б) Измена дела плана и програма наставе и учења ради усклађивања са Законом о дуалном 

образовању: 

 бравар–заваривач,  

 индустријски механичар,  

 машински техничар за компјутерско конструисање,  

 механичар моторних возила  

 оператер машинске обраде 

 електричар; 

 месар; 

 пекар;  

 техничар за обликовање намештаја и ентеријера; 

 оператер у прехрамбеној индустрији; 

 трговац 

НОРМАТИВИ 

Развој програма образовања подразумева и измену докумената, који чине законску 

регулативу урађено је:  

● Израђен Предлог допуне правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и 

наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања у 

стручним школама као и Предлог допуне правилника о врсти стручне спреме 

наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама 

профиле (24 образовна профила који се уводе у систем); 

● Обрађено 30 појединачних предмета за измену и допуну Правилника о врсти стручне 

спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у подручјима рада на 

основу приспелих захтева; 

● Обрађено 5 појединачних предмета за измену и допуну Правилника о ближим 

условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова 

и програма образовања и васпитања у стручним школама на основу приспелих 

захтева 

УЏБЕНИЦИ/ПРИРУЧНИЦИ 

Давање стручног мишљења на рукописе уџбеника које је доставило Министарство 

посвете, науке и технолошког развоја подразумевало је рад на 8 рукописа 

уџбеника/приручника, од тога у подручју рада: 

 Економија право и администрација 5 

 Трговина, туризам и угоститељство 1 

 Здравство и социјална заштита 2 



53  

МАТУРСКИ ИСПИТИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ 

 Припремљени Правилници о полагању завршних и матурских испита за образовне 

профиле и објављени Приручници за: 

 

Завршни испити 

 Оператер основних грађевинских радова 

 Возач моторних возила 

 Механичар текстилних машина 

 Цвећар-вртлар 

 Оператер у прехрамбеној индустрији 

Матурски испити 

 Авио-техничар за ваздухоплов и мотор 

 Авио-техничар за електро опрему ваздухоплова 

 Авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова 

 Мехатроничар за ракетне системе 

 Мехатроничар за радарске системе 

 Техничар за логистику и шпедицију 

 Електротехничар обновљивих извора енергије 

Одржане обуке: 

 У 2021.године, због промене начина извођења наставе (прелазак на онлајн наставу), 

Центар за стручно образовање и образовање одраслих је: 

 припремио видео презентацију се упутствима за имплементацију матурских испита и 

поставио на свој сајт; 

 у циљу боље припреме ученика за припрему стручно теоријског теста за полагање 

матурског испита, израдио по један пример теста за сваки профил у електронском 

облику и учино га доступним за све ученике; 

 у сарадњи са школама организовао онлајн обуке за полагање стручно теоријских 

тестова за матурске испите и поставио на свој сајт; 

 

САРАДАЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА 

Ова сарадња се одвијала на више нивоа: 

 поред, годишњим планом, планираних активности, Центар је давао мишљења на 

дописе МПНТР у различитим сегментима: мишљења о врсти стручне спреме (25 

предмета), мишљења на наставне планове и програме (16 предмета); 

 саветници Центра су учествовали у радним групама и управним одборима пројеката 

МПНТР и других министарстава: 

o радна група за припрему усаглашене класификације занимања (МПНТР и 

МРЗБСП) 
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o Управни одбор пројекта ''Реформа средњег стручног образовања у Србији'', који 

заједнички спроводе МПНТР и ГИЗ; 

o радна група за израду и имплементацију смерница развоја средњег стручног 

образовања; 

o Радне групе за припрему предлога измена ЗОСОВ, Закона о средњем 

образовању и васпитању, Закона о дуалном образовању и Закона о образовању 

одраслих; 

o Радна група за измену Правилника о ЈПОА; 

o Радна група за доношење Правилника о опасном раду за децу 

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

Прегледано 12 програма обука. 

САРАДЊА ЦЕНТРА СА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРОЈЕКТИМА 

 Саветници Центра су, у различитим улогама, сарађивали са: 

 

 KulturKontakt – Аустрија 

 GIZ - Немачка организација за техничку сарадњу, Пројекат подршке стручном 

образовању 

 ERI SEE – Иницијатива за реформу образовања у југоисточној Европи 

 ADA - Аустријска развојна агенција 

 WKO - Аустријска привредна комора 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ САВЕТНИКА 

Саветници Центра су учествовали на различитим конференцијама, радионицама, 

обукама, семинарима, округлим столовима у земљи и иностранству, у мањој мери и најчешће 

онлајн (због пандемије). 

САРАДЊА СА ЗАЈЕДНИЦАМА / УДРУЖЕЊИМА ШКОЛА 

Саветници Центра су активно учествовали у раду скупштина, извршних одбора и 

других тела заједница стручних школа. 

Такође, светници су обавили, са Удружењима (Заједницама школа), стручне 

консултације и учествовали у припреми и извођењу такмичења ученика у протеклој 2021 

години и израдили планове по коме ће пружити стручну помоћ школама у организовању 

такмичења и сусрета за школску 2022. годину. 

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ПРОЈЕКТИ 

⮚ ПРОЈЕКАТ ''РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА НОКС'' 

 Израђењо 26 иницијатива и елабората за израду стандарда квалификација; 

 Учешће у изради листе квалификација Републике Србије 

 Учешће у раду Секторских већа 

 Учешће у процесу повезивања квалификација са занимањима; 
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 Учешће у развијању методологије за писање програма обука за стицање статуса ЈПОА  

(9 квалификација у 5 подручја рада: 

 Учешће у изради концепта ППУ 

 Учешће у развијању инструмената и алата за поступак ППУ; 

 Учешће у развијање процеудра за стицање статуса ЈПОА и ЈПОА за ППУ; 

 Дата мишљења на 9 елабората за стицање статуса ЈПОА за ППУ; 

 Учешће у процесу ППУ за канадидате у оквиру квалификације руковалац грађевинском 

механизацијом 

 

⮚ ИПА ПРОЈЕКАТ: ''Дуално стручно образовање у Србији“ 

Пројекат је суфинансиран из средстава ADA - Аустријска развојна агенција. 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 1. октобар 2017 – 30. септембар 2021. године 

ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ: 

 Привредна комора Аустрије (WKÖ) 

 Институт за развој људских ресурса у привреди (IBW) 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања (ZUOV) 

 Привредна комора Србије (ПКС) 

 Српско – немачка привредна комора (AHK) 

 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Пројекат представља стратешко партнерство између Аустриске развојне агенције и 

Привредне коморе Србије, Министарства просвете науке и технолошког развоја и Завода за 

унапређивање образовања и васпитања.  

Пројекат је започет у септембру 2017. и планирано је да траје до септембра 2021. године. 

Завод за унапређивање васпитања и образовања учествује у изради стандарда стручних 

квалификација, развија курикулуме који одговарају потребама привреде, припрема обуке за 

наставнике и представнике предузећа за имплементацију курикулума као и израду практичних 

задатака за завршне и матурске испите. Такође је задужен за израду концепта и смерница за 

обуку инструктора и праћење и процену спровођења наставног плана и програма да би се 

дуално средње образовање у Србији учинило адекватним за потребе запошљавања. 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ у периоду 01.01-31.12.2021. године  

 

Овај пројекат се реализује кроз 8 компонената, од којих ЗУОВ активно учествује у 7 

компонената. У оквиру компоненте која се односи на систем обука, развијен је програм обуке 

за инструкторе и припремљен је одговарајући правилник, у складу са Законом о дуалном 

образовању.  

У 2021. години креиране су онлајн обуке „Имплементација нових стандарда 

квалификација и програма образовних профила заснованих на учењу кроз рад“. Обуке су 

намењене наставницима средњих стручних школа. Ове обуке су наставак планраних 
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активности из претходног периода и представљају активност која је прилагођена новим 

условима рада у школама.  

У оквиру пројекта развијени су образовни профили Техничар за полимере, Трговински 

техничар, Техничар штампе и Обућар и и израђени водичи по подручима рада. 

У оквиру овог пројекта, а у сарадњи са партнерима на пројекту, реализована је посета 

Грацу на којој је одржан састанак са партнерима пројекта а током читаве године организовани 

су онлајн састанци чији је циљ био да допринесу реализацији активности предвиђених овим 

појектом.  

 

⮚ ИПА ПРОЈЕКАТ: ''Државна матура – Унапређивање образовања кроз увођење 

завршних испита на крају средњег образовања'' 

Пројекат финансира Европска унија 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 1. јануар 2019 – 31. децембар 2021. године 

ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ: МПНТР, ЗВКОВ, ЗУОВ 

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:  

Пројекат има за циљ да подржи развој модерног и ефикасног образовног система у 

републици србији, који би требао да допринесе изградњи друштва заснованог на знању. 

Сврха пројекта је припремити образовни систем за спровођење завршних испита на 

крају средњег образовања и веће учешће у високом образовању. 

КОМПОНЕНТЕ ПРОЈЕКТА: 

КОМПОНЕНТА 1: Припрема образовног система Републике Србије за спровођење 

завршних испита у средњем образовању 

КОМПОНЕНТА 2: Припрема високошколских установа за нови начин уписа 

студената 

КОМПОНЕНТА 3: Побољшање разумецања јавности о важењу увођења завршних 

испита у средњем образовању и његових користи за друштво 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ у периоду 01.01-31.12.2021. године 

У оквиру пројектни компоненти, Центар за стручно образовање је учествовао у 

следећим активностима: 

 Промоција државне матура у Заједницама школа, 

 Учествовање у изради Правилника о спровођењу завршног испита, 

 Израда програма обука за спецификацију испита  

 Вођење радних група за израду завршних и матурских испита: 

 Организовање и извођење обука за школе и оцењиваче на завршним испитима 

 

⮚ РЕГОС ПРОЈЕКАТ: „Ка регионално заснованим занимањима” 

Пројекат је финансиран од стране ЕРИСЕЕ (ERISEE Educational Reform Initiative 

Eastern Europe) 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 
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Пројекат представља заједнички рад на изради предлога за стандарде занимања из 

области Туризма и угоститељства и Грађевине, за следећа занимања: хотелијерско-

ресторатерски техничар, монтер суве градње, молер, подополагач и керамичар у 5 економија: 

Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово. Пројекат 

подразумева и израду стандарда квалификација на националном нивоу. 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 

 Развијена четири регионална стандарда занимања 

 На основу усвојених стандарда занимања, предате иницијативе и елаборати за развој 

стандарда квалификације  

 Саветници ЗУОВ учествавали на три регионалне конференције посвећене новом 

пројекту 

 

Одговорно лице: руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих 

Маја Тодоровић 

 

9.6. ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0007:  ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ОБРАЗОВАЊУ 

3/1 Унапређивање квалитета рада образовно-васпитних и васпитно-образовних установа 

1. Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ 

У периоду април – децембра 2021. године, Завод је у сарадњи са Уницефом организовао:  

196 обука за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Развијање 

реалног програма, које је похађало 5990 полазника из предшколских установа.  

195 обука за примену осднова програма – Године узлета – за практичаре Концепција 

Основа програма, које је похађало 6046 полазника из предшколских установа 

193 обукa за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Документовање, 

које је похађало 5985 полазника.  

2. Израђени стандарди: 

  стандарди компетенција за професију стручног сарадника и његовог професионалног 

развоја (усвојени на НПС-у) 

 стандарди компетенција за професију стручног сарадника у школи и његовог 

професионалног развоја (нису усвојени, у процедури је њихова ревизија). 

3. Ментор и приправник 

Претходне године креирана је и реализована обука за менторски рад са приправницима 

у образовању, а ове године је у децембру реализована једна обука  коју је прошло 25 полазника. 

Поред тога, развијан је приручник за рад ментора са приправницима, у сарадњи са Институтом 

за педагошка истраживања и Учитељским факултетом 
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На основу Акционог плана Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за 

период 2021-2023, у оквиру Мере 1.5.1 Унапређивање квалитета студијских програма за 

иницијално образовање наставника и васпитачa, а у сарадњи са МПНТР и Центром за 

образовање наставника Филозофског факултета у Београду, у периоду од септембра до 

децембра креирана је обука за менторе за рад са студентима на пракси.  

4. Програм обуке за  наставнике грађанског васпитања  

У сарадњи са Центром за програме и уџбенике, Центар за професионални развој је, уз 

подршку ОЕБС-а, током септембра и октобра 2021. године организовао 4 обуке за наставнике 

грађанског васпитања у основној школи који немају велико искуство у остваривању грађанског 

васпитања или се припремају да га први пут реализују,  Програм обуке наставника: Људска 

права и владавина права, које је прошло 113 наставника. Просечна оцена полазника програма 

је 3,87. 

У новембру месецу, Центар је у сарадњи са Центром за програме и уџбенике, реализовао 

обуку Програм обуке наставника: – Употреба драмске едукације у грађанском васпитању, 

намењену наставницима грађанског васпитања у основној школи, коју је кроз 2 обуке прошло 

39 наставника, а просечна оцена обуке је 3,95. 

5. Обука за дежурне наставнике на Завршном испиту 

 У сарадњи са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду 2021. године 

креирана је обука дежурних наставника на Завршном испиту у основној школи. У јуну је 

реализована једна онлајн обука коју је прошло 19088 полазника. 

6. Обука за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту 

У сарадњи са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду 2021. године 

креирана је обука за супервизоре и председнике школских комисија на Завршном испиту у 

основној школи. У јуну је реализован 8 онлајн обука коју је прошло 3248 полазника. 

7. Програм обуке: Подршка наставницима у реализацији изборног програма 

Економија и бизнис у гимназијама 

Завод (Центар у сарадњи са Центром за стручно образовање и образовање одраслих) је, 

уз подршку Економског факултета из Београда, креирао и у августу месецу 2021. године 

организовао онлајн обуку за наставнике изборног програма Економија и бизнис, која је 

намењена наставницима економске групе предмета из економских школа који већ остварују 

изборни програм Економија и бизнис у гимназијама од претхолне школске године и онима који 

ће га остваривати први пут школске 2021/2022. године. Просечна оцена програма је 3,84. 

8. Програм обуке наставника основне школе из области финансијске писмености 

У децембру 2021. године одржана је једна онлајн обука наставника основне школе из 

области финансијске писмености, у сарадњи са МПНТР, а у оквиру пројекта „Укључивање 
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финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије”. Обуку је 

похађао 151 полазник. Просечна оцена програма је 3,70. 

9. Програм обуке: Наши ученици у свету критичког мишљења и медијске 

писмености 

У априлу 2021. године, у сарадњи са амбасадом САД, одржано је 8 онлајн обука Наши 

ученици у свету критичког мишљења и медијске писмености, коју је савладало 425 учесника. 

Просечна оцена програма је 3,69. 

10. Програм обуке: Унапређивање међупредметне компетенције ученика 

Одговоран однос према здрављу 

Центар је у сарадњи са МПНТР и UNFPA (United Nations Population Fund), у јулу месецу 

2021. године организовао 18 онлајн обука за унапређивање међупредметне компетенције 

ученика Одговоран однос према здрављу, на којима је обучено 1506 полазника. Просечна оцена 

програма је 3,56. 

11. Програм обуке наставника ромског језика са елементима националне културе 

Центар је у сарадњи са Центром за развој програма и уџбеника и Центром за образовање 

Рома и етничких заједница, креирао и у октобру 2021. године организовао једну обуку за 

наставнике ромског језика са елементима националне културе на којој је обучено 30 полазника. 

Просечна оцена програма је 3,77. 

12. Програм обуке НТЦ систем учења – примена програма у пракси 

У периоду новембар-децембар 2021. године Завод је у сарадњи са МПНТР, Савезом 

учитеља Србије и НТЦ едукативном центром, припремио и реализовао једну онлајн обуку НТЦ 

систем учења - примена програма у пракси за наставнике који су већ савладали основни 

програм НТЦ систем учења. Обуку је похађало 818 полазника. Просечна оцена програма 3,83. 

13. Развијање програма обуке представника образовно-васпитних установа 

усмереног на интеркултурално образовање које укључује образовање за одрживи развој 

и демократску културу 
На основу Акционог плана МПНТР за период 2021-2023, у оквиру Мере 1.4.2 

Подстицање интеркултуралности у образовању, креиран је програм обуке интеркултуралног 

образовања које укључује образовање за одрживи развој и демократску културу. 

14. Развијање програма обуке представника образовно-васпитних установа 

усмереног на јачање васпитне функције 
На основу Акционог плана МПНТР за период 2021-2023, у оквиру Мере 1.1.3 Подршка  

образовно-баспитним установама у јачању васпитне функције, креиран је програм обуке за 

јачање капацитета представника образовно-васпитних установа за реализацију активности 

повезаних са деловањем за одговорно грађанство. 
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15. Развијање програма обуке представника образовно-васпитних установа 

усмереног на јачање капацитета ученика за остваривање активности које се односе на 

одрживи развој и колективну добробит 
На основу Акционог плана Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за 

период 2021-2023, у оквиру Мере 1.1.3 Подршка  образовно-васпитним установама у јачању 

васпитне функције, креиран је програм обуке за јачање капацитета ученика за остваривање 

активности које се односе на одрживи развој и колективну добробит. 

16. Припрема нацрта истраживања и анализа резултата о ставовима наставника о 

извођењу образовно-васпитног процеса учењем на даљину 

У сарадњи са ЦЕСИД-ом и Дигиталном Србијом, у оквиру пројекта „Евалуација 

дигиталних уџбеника“, Центар је 2021. године припремио нацрт истраживања и анализирао 

резултате о ставовима наставника о извођењу образовно-васпитног процеса учењем на даљину. 

17. Центар је у новембру 2021, а на основу истраживања вођених у периоду мај 2020. – 

септембар 2021, изнео анализу резултата истраживања – Извођење образовно-васпитног 

процеса учењем на даљину, на узорку од 52000 наставника. Резултати доступни на 

https://zuov.gov.rs/prikaz-i-analiza-rezultata-istrazivanja-izvodjenje-obrazovno-vaspitnog-procesa-

ucenjem-na-daljinu-misljenje-50-000-prosvetnih-radnika/. 

18. У сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност, Центар је током јуна 2021. 

креирао и реализовао вебинар намењен наставницима наших допунских школа у дијаспори – 

Савремени изазови наставе српског као завичајног језика – како повећати мотивацију учеика, 

који је похађалао 68 наставника допунских школа у иностранству. 

3/2 Одобравање програма и осталих облика сталног стручног усавршавања запослених у 

образовању и праћење њихове реализације 

 

Од 1320 програма пристиглих на акредитацију 2018. одобрено је 1022 програма. 

Каталог програма сталног сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних 

сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину објављен је на сајту Завода.  

У Каталогу је готово изједначен број претходно одобраваних програма и програма који 

се први пут пријављују на Конкурс. Највише програма се налази у областима општа питања 

наставе (261) и васпитни рад (165), што чини више од 40% од укупног броја програма, затим 

област предшколског васпитања и образовања око 13%, док се у осталим областима број 

програма креће од 2 до 5%. 

Највећи број програма у Каталогу (57,33%) односи се на приоритет унапређивање 

компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријантисане на 

исходе. Најзаступљенији су програми обуке који унапређују компетенцију за учење и 

поучавање (око 40%), док остали програми скоро равномерно покривају остале три 

компетенције. 

https://zuov.gov.rs/prikaz-i-analiza-rezultata-istrazivanja-izvodjenje-obrazovno-vaspitnog-procesa-ucenjem-na-daljinu-misljenje-50-000-prosvetnih-radnika/
https://zuov.gov.rs/prikaz-i-analiza-rezultata-istrazivanja-izvodjenje-obrazovno-vaspitnog-procesa-ucenjem-na-daljinu-misljenje-50-000-prosvetnih-radnika/
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Од укупног броја одобрених програма више од 60% чине једнодневне обуке. И даље 

доминирају обуке које се остварују кроз непосредан рад (90%). 

Услед материјално-техничких немогућности и недостатка у људским ресурсима, 

непосредно праћење обука у 2019, 2020. и 2021. години није реализовано. 

Из тог разлога је појачано посредно праћење, тако што се на седмичном нивоу вршила 

испуњеност критеријума за валидну и успешну реализацију (прате се како организатори, тако 

и реализатори). 

Саветници из Центра су у оквиру рада на одобравању стручних скупова и 

летњих/зимских школа примили 114 пријава, и сви су одобрени. 

На основу података којима Завод располаже, реализовано је 445 програма обуке а 1719 

обука. Број наставника, васпитача и стручних сарадника који су похађали обуке je 41747.  

3/3 Конкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 

Конкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси“, je 2021. године одржан по 

једанаести пут. Конкурс је објављен 20.09.2021. године, а рок за достављање радова био је 20. 

10. текуће године. Пристигло је 96 радова из 14 области. Услове конкурса испунио је 81 рад. 

Од тог броја изабрано је 26 радова за базу примера добре праксе, а пет је предложено за 

награду, од којих су након гласања Централне комисије изабрана следећа три: 

1. награда: рад Ученички кувар - Моје омиљено јело, аутора Љупке Малацко, 

Основна и средња школа са домом ученика „Петро Кузмјак“, Руски Крстур 

(област: Образовање и васпитање на језицима националних мањина 

2. награда: рад Развој српског књижевног језика , аутора Весне Петровић, ОШ 

,,Петар Петровић Његош“, Зрењанин (област: српски језик и књижевност) 

3. награда: Народна лирика у Фибоначијевом низу и у капи етеричног уља, који је 

продукт тимског рада у којем су учествовале: Биљана Ајдачић, Љубица Луковић 

и Марина Груичић,  Гимназија, Ивањица (област: српски језик и књижевност). 

3/4 Развијање програма за обуку водитеља 

Нису развијани програми за обуку водитеља у 2021. години. 

3/5 Обука водитеља за реализацију програма обука 

У 2021. години, Центар за професионални развој је за потребе Заводових обука користио 

већ у претходном периоду обучене водитеље. 

3/6 Обука наставника у складу са планом и програмом обука 

Системска обука, поверена Заводу од стране МПНТР Програм обуке наставника за 

реализацију нових програма наставе и учења оријентисаних ка исходима учења, према 

Годишњим планом предвиђеним активностима Завода реализована је у периоду од августа до 

новембра месеца 2021. године. Запослени у Центру били су и реализатори обуке. 
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Кроз 57 тродневних онлајн обука обучено је 11520 наставника разредне наставе, 

наставника предметне наставе, наставника општих и стручних предмета у средњим и 

уметничким школама, наставника гимназије, директора и стручних сарадника. 

Просечна оцена полазника обуке је 3,46. 

Преглед према шифри радног места: 

   

 Шифра радног 

места 
Број учесника 

1001 1379 

1002 2552 

1003 580 

1004 855 

1005 2777 

1006 749 

1007 79 

1008 65 

1009 1588 

1010 213 

1011 16 

1013 40 

1015 378 

1016 27 

1017 194 

1018 28 

 

3/7 Дигитална учионица и Дигитални свет 

Дигитална учионица 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 2017. године покренуло пилот 

пројекат „2000 Дигиталних учионица”. Завод за унапређивање образовања и васпитања је био 

задужен за реализацију дела наведеног пројекта: обуку водитеља/ментора као и обуку учитеља 

првог разреда и предметних наставника петог разреда основног образовања и васпитања. 
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Завод је u 2018. години спровео обуку и сертификацију водитеља/ментора обука, као и 

обуку учитеља првог разреда и предметних наставника петог разреда основног образовања и 

васпитања у складу са исходима и циљевима обука на националном нивоу. 

У 2019. години, у периоду од маја до августа. реализовано је 625 обука, и обучено 9492 

полазника.  

У 2020. години Центар је ревидирао обуку, и у периоду април-децембар реализовао 55 

обука кој је похађало 18904 полазника. Просечна оцена програма је 3,56. 

У 2021. години Центар је у периоду април-октобар реализовао 65 обука које је похађало 

27135 полазника. Просечна оцена програма је 3,49. 

Дигитални свет 

Центар је у сарадњи са МПНТР и Учитељским факултетом у Београду припремио 

програм обуке за нови предмет у првом циклуса основног образовања и васпитања – Дигитални 

свет. Кроз 10 обука обучено је 3578 наставника разредне наставе који у школској 2020/2021 

предају нови предмет у првом разреду основне школе. Просечна оцена програма је 3,79. 

И 2021. године одржано је 10 обука Дигитални свет 1 кроз који је обучено 3006 

наставника разредне наставе који у школској 2021/2022 предају нови предмет у првом разреду 

основне школе. Просечна оцена програма је 3,81. 

Одржано је и 10 обука Дигитални свет 2 кроз који је обучено 3290 наставника разредне 

наставе који у школској 2021/2022 предају нови предмет у другом разреду основне школе. 

Просечна оцена програма је 3,72. 

3/8 Обука наставника информатике у 8. разреду ОШ и 2. разреду гимназија 

Услед ребаланса буџета ова активност у 2021. години није реализована. 

3/9 Обука за наставнике IT одељења 

 

У оквиру програмске активности 3/9 Обука наставника ИТ одељења Годишњег плана и 

програма рада за 2020.  Завода за унапређивање образовања и васпитања, којом је предвиђено 

да Завод треба да обучи наставнике који ће школске 2020/2021. у гимназијама предавати 

информатичке предмете у одељењима ученика са посебним способностима за иформатику и 

рачунарство, потребно је било организовати системску подршку наставницима кроз њихово 

стручно усавршавање. 

Програми обуке за наставнике информатике у ИТ одељењима гимназије реализовани су 

у периоду од септембар-јануар 2020. Реализовани су кроз четири модула, и то: Примена 

рачунара 3, Базе података, Објектно оријентисано програмирање и Програмирање 3. 

Програмирање 3 

Укупно је реализовано 1 обука, које је похађало 19 полазника. 

Објектно оријентисано програмирање 

Укупно је реализована 1 обука, коју је похађало 19 полазника. 
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Базе података 

Укупно је реализована 1 обука, коју је похађало 34 полазника. 

Примена рачунара 3 

            Укупно је реализована 1 обука, коју је похађало 14 полазника. 

 

Укупно: 86 полазника 

 

 У 2021. години ове обуке су реализоване у децембру месецу. Реализована су три модула 

и то: Веб програмирање, База података 4 и Програмске парадигме. 

 

Веб програмирање 

 Укупно је реализована 1 обука, коју је похађало 137 полазника. 

База података 4 

Укупно је реализована 1 обука, коју је похађало 125 полазника. 

Програмске парадигме 

Укупно је реализована 1 обука, коју је похађало 103 полазника. 

 

Укупно је 365 полазника 2021. године прошло кроз обуку неког од модула Обуке 

наставника ИТ одељења. 

3/10 Програм обуке за полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и 

васпитања 

У оквиру програмске активности 3/10 Годишњег плана и програма рада Завода за 

унапређивање образовања и васпитања за 2021. годину, а у складу са Правилником о програму 

обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 63/2018), Завод за унапређивање образовања и васпитања је у обавези да 

спроведе обуке директора за полагање лиценце директора установа образовања и васпитања. 

Програм обуке за полагање испита за лиценцу за директоре установе образовања и 

васпитања је реализован у јуну и јулу месецу 2021. године, и то само за директоре школа. 

Одржано је 14 обука, које је похађало 359 полазника, а просечна оцена програма је 3,85. 

За директоре предшколских установа ове године није одржана обука. 

3/11 Организовање обука у циљу повећања нивоа дигиталних компетенција наставника 

Услед ребаланса буџета ова активност у 2021. години није реализована. 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЦЕНТРА 

 

1) Учешће у изради стандарда компетенција 

 стандарди компетенција за професију стручног сарадника и његовог професионалног 

развоја 

 стандарди компетенција стручног сарадника у школи и његовог професионалног 

развоја 

2) Учешће у раду радних група, комисија, тела  
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 координирање радом групе за припрему новог Правилника о стланом стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, у 

сарадњи са МПНТР 

 координирање радом групе на унапређивању процеса акредитације програма сталног 

стручног усавршавања, у сарадњи са РЕДИС пројектом  

 учешће у раду групе за консултативно праћење израде докумената из поткомпоненте 

2.2.б пројекта МПНТРа „Водич за унапређивање и развој стручног усавршавања у 

предшколској установи“ и „Концепта примене дигиталних технологија у предшколској 

установи“(у току) 

 рад у Комисији за преглед радова за избор Најбољег едукатора Србије, Удружења 

Живојин Мишић 

 рад у комисији за полагање испита за лиценцу директора установе образовања и 

васпитања – у сарадњи са МПНТР 

 учествовање у реализацији Erazmus +  пројекта Keep Educating Yourself – КEY  носилац 

посла је Висока струковна школа за образовање васпитача у Новом Саду 

 рад у Сектору за правне и кадровске послове ЗУОВ-а на текућим административним 

пословима 

 рад у комисији за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних 

сарадника установа образовања и васпитања – у сарадњи са МПНТР 

 учешће у раду групе за одобравање радних листова у предшколском васпитању и 

образовању 

 рад у комисији за полагање испита за лиценцу директора установа образовања и 

баспитања – у сарадњи са МПНТР 

 учешће у раду групе за израду методолошког нацрта истраживања и упитника за; 

ученике првих и завршних година образовања, за наставнике и за представнике 

компанија које образују ученике у дуалном образовању, у сарадњи са ГИЗ-ом, у оквиру 

пројекта Dialogue on Employment Creation, Initiative and Dual Education in Serbia 

(DECIDE) 

 учешће у раду радне групе за израду приручника са инструментима за матурски испит 

за образовни профил: Туристичко –хотелијерски техничар (у сарадњи са Центром за 

стручно образовање и образовање одраслих) 

 учешће у раду Јединице за управљање пројектом „СУПЕР- Support to preshool education 

szstem reform„ МПНТРа, ИПА, 2019-2021 

 учешће у раду Одбора за управљање пројектом Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања у Србији -  СУПЕР – у сарадњи са МПНТР 

 учешће у раду Јединице за управљање пројектом „ Унапређени раноправни приступ и 

заврђавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна 

подршка“, МПНТР, ИПА, 2021-2024 
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 учешће у раду Одбора за управљање пројектом „ Унапређени раноправни приступ и 

заврђавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна 

подршка“, МПНТР, ИПА, 2021-2024 

 реализација обуке за примену Основа програма – Године узлета: „Концепција Основа 

програма- Године узлета“, „Развијање реалног програма“, „Документовање“- програм 

обуке од јавног интереса, у сарадњи са МПНТР и УНИЦЕФ-ом 

 реализација обуке од јавног значаја за стручне сараднике у предшколским установама 

„СНОП- Стручни сарадници као носиоци промене“, МПНТР, ИПА 

 реализација обуке на даљину „Планирање, спровођење и праћење мера за спречавање 

осипања ученика“, у сарадњи са ЦОП-ом 

 креирање и реализација обуке „Уређење простора вртића и употреба дигиталне 

технологије у складу са вредностима Основа програма“ у оквиру пројекта „ Подршка 

унапређивању квалитета ПВО“, МПНТРа и Rotary District club  

 креирање „Водича за менторе- Менторска подршка предшколским установама у 

примени Основа програма“, МПНТР, ИПА 

 учешће у пројекту „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног 

образовања“ у сарадњи са Центром за образовне политике (ЦОП) ради сагледавања 

искустава и запажања тима евалуатора у погледу примене Оквира за праћење и 

вредновање дуалног образовања и дуалних образовних профила и израда извештаја о 

праћењу и вредновању  

 учешће у радионицама радне групе за повезивање наставног плана и програма са 

компетенцијама за демократску културу, у сарадњи са МПНТР и Саветом Европе  

 учешће у изради приручника за повезивање наставног плана и програма са 

компетенцијама за демократску културу, у сарадњи са МПНТР и Саветом Европе 

 одговарање на питања у вези изборних и факултативних предмета – у сарадњи са 

Центром за развој програма и уџбеника 

 рад у комисији за преглед уџбеника, у сарадњи са Центром за развој програма и 

уџбеника 

 учешће у раду комисије за оцену домена креативности у ПИСА тестирању, у сарадњи 

са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

 рад у радној групи за припрему програма слободних наставних активности Животне 

вештине, у сарадњи са Центром за развој програма и уџбеника и Црвеним крстом 

Србије 

3) Учешће у обављању других стручних послова  

 менторство у предшколској установи у циљу подршке примени концепције Године 

узлета у трајању од 6 месеци ( ПУ Чукарица, ПУ Јелица Станивуковић Шиља, Шид) 

 излагање на међународним онлајн конференцијама (тема „Покретање критичке 

рефлексије током менторске подршке у процесу имплементације Основа програма 
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Године узлета“,ЕNNEA, Хрватска, тема „Допринос предшколском васпитању и 

образовању“, MIB,Словенија и Happy kids, Србија) 

 излагање на стручном скупу (тема: Испит за лиценцу за директоре образовно 

васпитних установа) 

 излагање на стручном скупу (тема: Одобравање програма сталног стручног 

усавршавања) 

 преглед припрема за дигитални час, односно домаћих задатака са обуке Дигитална 

учионица, и одабир припрема за базу примера добре праксе. 

 

Одговорно лице: руководилац Центра за професионални развој запослених у образовању 

Сузана Деретић 
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10. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ  ТРАЖЕНИХ  ИНФОРМАЦИЈА  ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 

  
 

Странке се обраћају:   

телефонски за добијање информација око програма сталног стручног усавршавања, 

наставника, васпитача, стручних сарадника и директора, давања стручних мишљења у 

процедури одобравања уџбеника, сталног стручног усавршавања и стицања звања, давања 

стручних мишљења у процедури процене програма образовања одраслих ;   

1. дописима у којима траже достављање појединих података, а често траже и 

непосредан увид у службену документацију у просторијама Завода. Неколико пута 

годишње у зависности од актуелних тема (акредитација програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, преглед и давање стручних 

мишљења за уџбенике или уџбеничке комплете) Службеник овлашћен за поступање по 

захтевима за приступ информацијама од јавног значаја осим поменутог, има све обавезе 

које имају и други руковаоци подацима о личности. Ове обавезе су детаљно описане у 

Водичу кроз Закон о заштити података о личности.    

1. Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није потпуно обезбеђен, 

али није немогућ без пратиоца. Особе са инвалидским колицима се упућују на улаз који 

има један врло низак степеник, а особље које ради као обезбеђење у згради пружа помоћ 

укулико је потребна.    

2. Аудио и видео снимање у службама Завода је дозвољено, уз обавезно обавештење 

директора о томе пре него што снимање почне.   

3. Присуство грађана свакодневним активностима које се одвијају у просторијама 

Завода је могуће у мери у којој то не омета рад запослених. Како би се обезбедило да 

праћење активности не омета рад, лице које жели да такву посету изврши, би требало да се 

пре намераване посете обрати директору Завода, његовом заменику, или руководиоцима 

Сектора и Центара, након чега ће, истог или најкасније у року од 2-3 дана бити обавештено 

да ли је посету могуће организовати и у које време.   

Завод на веб-сајту објављује многе информације које су често тражене.    

У вези са правом на приступ информацијама од јавног значаја, Завод објављује одлуке 

и мишљења као и питања и одговоре.    

У вези са заштитом података о личности, Завод такође објављује одлуке и мишљења. 

Осим тога, Завод објављује и саопштења за јавност као и актуелности, у којима се могу 

наћи информације о активностима, али и ставови о појединим актуелним питањима важним 

за спровођење прописа из надлежности Завода.   
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11. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА   

  

11.1. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА   

Финансијска средства за рад Завода обезбеђују се буџетом Републике Србије.  

 

11.2. КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ПРОСТОРИЈЕ   

Пре тога, на основу закључака Владе, Заводу су стављене на располагање просторије 

на првом и другом спрату зграде у улици Фабрисова бр. 10 ( од јула 2005.), и зграда у улици 

Драже Павловића број 15 у Београду .   

Непокретност у Фабрисовој 10  је уписана у лист непокретности, а бруто 

грађевинска површина првог и другог спрата УКУПНО износи 892м2.   

Сутерен и приземље предметне непокретности користи Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања.   

   

   12. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА   

  

Информације у поседу Завода налазе се на следећим врстама носача информација:    

12.1. ПАПИРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   

 

Папирна документација је разнородна, налази се на различитим местима и чува се 

на различите начине. Архива са предметима који су окончани налази се у архиви Завода. 

О њеном чувању стара се правна служба у складу са правилима о канцеларијском 

пословању. Финансијска документа о плаћању за потребе Завода, укључујући и 

документацију о обрачуну и исплати плата, налази се у код лица овлашћеног за вођење 

финансијских послова. Папирна документација везана за пословање органа: досијеа 

запослених, документација о регистрацији Завода, отварању ПИБ-а, документација о 

набавци опреме и других средстава за рад Завода, чувају се код руководиоца правне и 

кадровске службе.   

Папирна документација која се односи на предмете у раду чува се код референата 

задужених за те предмете.    
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Преписка Завода са другим државним органима, физичким и правним лицима која 

није у вези са појединим предметима у раду чува се такође у архиви Завода у складу са 

законом.    

Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о 

канцеларијском пословању. Посебну заштиту уживају:   

1. папирни документи и базе података у електронском облику, који садрже податке о 

личности, као што су персонална досијеа запослених и финансијска документација 

о платама, накнадама, инспекторске легитимације и сл., који се чувају под кључем у 

металној противпожарној каси и ормарима од неовлашћеног физичког приступа, 

односно приступа електронским путем расположивим базама података; На овај 

начин се чувају и нарочито осетљиви подаци из члана 16. Закона о заштити података 

о личности;   

 

2. подаци на серверима се обезбеђују путем видео-надзора, мерама противпожарне и 

противпровалне заштите серверске собе при чему је приступ северској соби  

дозвољен само овлашћеним лицима уз евидентирање уласка и боравка у простору.   

12.2. КЊИГЕ И ДРУГЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ   

Завод поседује литературу из области слободног приступа информацијама и 

заштите података о личности, било да је израђена уз учешће овог органа, купљена или 

добијена.  • У просторијама Завода се налази око 500 других књига и публикација.    

12.3. ЧВРСТИ ДИСКОВИ РАЧУНАРА   

На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду овог органа налазе се 

најзначајније врсте докумената, које према локацији и начину чувања података можемо 

издвојити у две групе:   

а) подаци ускладиштени на радним станицама   

б) подаци ускладиштени на серверима   

Подаци се, у зависности којој од ове две групе припадају, чувају, штите и спашавају 

на другачији начин.    

Са циљем да се подигне ниво сигурности рачунарске мреже и мрежног окружења, а 

самим тим и података који се налазе на локалним и мрежним ресурсима користе се:   

1. антивирусни програми који ажурирају четири пута дневно и о сваком ажурирању, 

потенцијалној инфекцији остављају детаљне записе на посебном серверу,   

2. специјализовани сервиси за унапређење оперативног система инсталирани на 

посебном серверу (WindowsServerUpdateService-WSUS сервер) који бележи 

статистику освежења, потенцијалне проблеме у освежавању и унапређењу радних 

станица као и евентуалне проблеме у раду оперативног система.    
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Записе (logove) са оба сервера (антивирус и WSUS) администратор проверава сваки 

дан и у складу са њима планира стратегију унапређења система и отклања евентуалне 

проблеме у раду.    

а) Подаци ускладиштени на радним станицама   

Документа која се користе у свакодневном раду овог органа најчешће се креирају 

на радним станицама запослених, а у складу са њиховим задужењима и описом посла 

који обављају:   

1. преписка настала електронском поштом;   

2. документи које припремају референти за поједине предмете (нпр. закључци, решења, 

дописи у којима се тражи изјашњење);   

3. електронске базе прописа;   

4. документа у вези са инсталираним програмима.   

Радне станице су чланице Windowsdomain окружења и за приступ и рад неопходна 

је идентификација одговарајућим корисничким именом и лозинком. Такође, у складу 

са сигурносним мерама, дефинисаним од стране администратора рачунарске мреже, 

корисници су ограничени у оквирима својих овлашћења у раду.   

Подаци се похрањују по потреби и захтеву корисника радне станице, а сигурносне 

копије се одлажу у сеф заштићен шифром.   

Тренутно је у функцији 41 радна станица.   

б) Подаци ускладиштени на серверима   

Према врсти сервера и типу података могу се издвојити следеће групе податка који 

су ускладиштени на серверима:   

а) Сервер електронских докумената (fileserver)   

б) Сервер електронске поште   

в) Сервер заједничког календара   

г) Сервер предмета странака из области приступа информацијама од јавног значаја   

д) Сервер предмета странака из области заптите података о личности   

ђ) Сервер Централног регистра   

е) Сервер интернет презентације Повереника   

ж) Сервер интернет презентације Централног регистра   

з) Сервер сигурносних копија (backupserver)   

а) Сервер електронских докумената (file server)   

Службена преписка и коначне верзије докумената насталих у електронском облику 

се складиште на сервер; подаци се похрањују сваког дана у одређено време. 

Сигурносне копије се два пута недељно снимају на дискове (DVD) и одлажу у сеф 

заштићен шифром.    
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Постоји уређен систем нивоа приступа документима за сваког корисника 

рачунарске мреже, а у циљу додатне мере сигурности сваки приступ серверу се 

бележи у посебну датотеку (accesslogfile).   

б) Сервер електронске поште   

Службена преписка настала коришћењем електронске поште бележи се у посебну 

базу података електронске поште. Свака улазна или излазна електронска порука која 

је послата или примљена са било којег корисничког налога трајно се чува и складишти 

на посебан део диска који се једном месечно копира и снима на диску (DVD), а потом 

одлажу у сеф заштићен шифром.    

в) Сервер заједничког календара   

Подаци унети у заједнички календар (sharedcalendar, tasksandscheduler) налазе се на 

посебном серверу а који се похрањују сваког дана. Сигурносне копије се два пута 

недељно снимају на DVD и одлажу у сеф заштићен шифром.    

г) Сервер Предмета странака из области приступа информацијама од јавног 

значаја   

Подаци о опису и статусу предмета, подносиоцу захтева као и пратеће информације 

о службеној обради предмета чувају се у посебној бази података на посебном серверу.    

Сви подаци су енкриптовани и заштићени шифром а похрањују се сваког дана. 

Сигурносне копије се два пута недељно снимају на дискове (DVD) и одлажу у сеф 

заштићен шифром.    

д) Сервер Предмета странака из области заштите података о личности Подаци  

о опису и статусу предмета, подносиоцу захтева као и пратеће информације о 

службеној обради предмета чувају се у посебној бази података на посебном серверу.    

Сви подаци су енкриптовани и заштићени шифром а похрањују се сваког дана. 

Сигурносне копије се два пута недељно снимају на дискове (DVD) и одлажу у сеф 

заштићен шифром.    

ђ) Сервер Централног регистра   

Подаци о збиркама података о личности, руковаоцима и пратећи подаци неопходни 

за функционисање Централног регистра налазе се на посебном серверу који је 

заштићен од сваког директног приступа. Серверу се искључиво приступа из посебне 

конзоле у серверској соби, а свака команда, приступ или акција бележе се у посебну 

датотеку као посебан вид повећања мера сигурности (accesslogfile).   

Приступ садржају Централног регистра је строго дефинисан нивоима приступа која 

се посебно додељују корисницима рачунарске мреже, потпуно мимо права која су им 

додељена у Активном директоријуму.    
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Подаци на сервер се похрањују сваког дана. Сигурносне копије се два пута недељно 

снимају на дискове (DVD) и одлажу у сеф заштићен шифром.    

е) Сервер интернет презентације Завода   

Подаци и садржај интернет презентације Повереника налазе се на посебном 

серверу који се похрањују сваког дана. Сигурносне копије се два пута недељно 

снимају на дискове (DVD) и одлажу у сеф заштићен шифром.    

ж) Сервер интернет презентације Централног регистра   

Подаци и садржај интернет презентације Централног регистра налазе се на 

посебном серверу који се похрањују сваког дана. Сигурносне копије се два пута 

недељно снимају на дискове (DVD) и одлажу у сеф заштићен шифром.  з) Сервер 

сигурносних копија (backupserver)   

Као посебна мера заштите података од губитка све сигурносне копије свих сервера 

чувају се на посебном серверу опремљеном адекватном опремом за складиштење (data 

storage server). Овај сервер је опремљен дисковима распоређеним у   

„RAID“диспозицију, а због недостатка простора за трајно чување података, 

сигурносне копије се складиште по принципу „FIFO“ (firstinfirstout).   

12.4. КОМПАКТ ДИСКОВИ   

Завод поседује чврсте дискове добијене од других институција и они се чувају код 

запослених којима највише користи у раду садржај тих дискова.    

13.5. USB УРЕЂАЈИ   

Завод поседује 11 УСБ уређаја за пренос података. На УСБ уређајима се подаци не 

чувају трајно, већ привремено, ради преноса са једног на други рачунар, када је то потребно.   

Подаци снимљени на УСБ диск нису поверљиви и немају третман посебне заштите.    

12.6. МЕМОРИЈСКЕ И SIM КАРТИЦЕ   

На меморијским и СИМ картицама мобилних телефона чувају се контакт подаци 

(нпр. бројеви телефона сарадника), као и подаци о послатим порукама и обављеним 

позивима. Привремено се на меморијској картици фотоапарата чувају фотографије 

забележене на значајнијим догађајима у организацији Завода, као и приликом разних 

сусрета представника службе. Фотографије се чувају на меморијској картици до момента 

преношења на сервер електронских докумената када се бришу са меморијске картице.   
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12.7. ФОТОГРАФИЈЕ   

Повереник поседује фотографије у електронском облику на којима су забележени 

неки значајни догађаји у организацији ове институције, посете и сусрети. Такође, Завод 

поседује и фотографије које начине инспектори приликом спровођења надзора над 

применом Закона.     

    

13. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ   

  

13.1. ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ СУ ОБЈАВЉЕНЕ НА ВЕБ-САЈТУ   

1. Саопштења за јавност   

2. Подаци о рaду Завода објављени у медијима   

3. Акти о раду Завода   

4. Информатор о раду   

5. Међународни документи из области рада Завода    

6. Текстови закона који се односе на рад Завода    

7. Текстови аката које је донео Завод или су донети ради примене закона за које је Завод 

надлежан    

8. Извештаји о раду Завода и о спровођењу закона   

9. Конкурси за запошљавање   

10. Архива докумената, саопштења, јавних расправа, медијских текстова, података о 

буџету, информатора о раду, аката о раду сектора и центара Завода, месечних 

статистичких извештаја и водича за примену закона   

11. Питања упућена Заводу и одговори на њих    

12. Централни регистар збирки података   

13. Формулари у вези са приступом информацијама и заштитом података о личности   

14. Портал отворених података    
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14. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЗАВОД ОМОГУЋАВА ПРИСТУП   

  

У начелу, све врсте информација, које су садржане у неком документу, којима располаже 

Завод, које су настале у раду или у вези са радом Завода, могу се добити на основу захтева 

за приступ информацијама.   

Приступ информацијама може бити ускраћен или ограничен у вези са следећим врстама 

информација и из следећих разлога:   

Ако се захтев односи на неку информацију која је постављена на званични сајт Завода, 

или неки други сајт, може се позвати на то да је тражена информација већ доступна на 

Интернету, и поступити на основу одредаба члана 10. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја тако што ће подносиоцу захтева, уместо омогућавања увида 

или копије документа, доставити тачну интернет адресу на којој се информација може 

прочитати или документ преузети.    

Када се захтев односи на неки податак који је овлашћено лице другог органа јавне власти, 

у складу са Законом о тајности података, означило одређеним степеном тајности, Завод може 

ускратити приступ таквом податку, на основу одредаба члана 9. т. 5) Закона о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја, ако су испуњени и материјални услови за то у 

погледу могућности наступања тешких правних или других последица по интересе који 

претежу над интересом за приступ информацијама. У таквом случају одбијање захтева може 

бити делимично или потпуно, у зависности од тога да ли је тајни податак могуће издвојити 

и делимично удовољити захтеву или не. Примена овог изузетка се може очекивати у малом 

броју случајева. Завод за сада нема у поседу документа које је добио од других органа власти 

а који су означени неким степеном тајности према Закону о тајности података.    

Захтеви који се односе на неку од ниже наведених врста информација могу бити 

делимично или потпуно одбијени на основу члана 9. Закона о слободном приступу 

информацијама. У свим овим случајевима, подносиоцу захтева, у начелу, неће бити 

омогућен приступ у личне податке, а биће омогућен у делове документа који преостају када 

се из њега издвоје информације које се штите по овом основу, на начин предвиђен чл. 12 

Закона:   

1. Подаци о другим поднетим захтевима за приступ информацијама   

(Завод ће ускратити податак о имену и презимену жалиоца, адреси и другим 

контактима, као и личне податке других лица која се помињу у жалби);   

2. Подаци о поднетим захтевима у вези са заштитом података о личности (Завод ће 

ускратити све податке на основу којих би се могао идентификовати подносилац 

захтева);   

3. Подаци о јавним службеницима и намештеницима (Завод ће ускратити приступ 

њиховим личним подацима (нпр. матични број, датум рођења, кућна адреса и број 

телефона, националност, подаци о здравственом стању, социјалном статусу и сл.);   

4. Подаци о исплатама ( Завод ће ускратити поједине личне податке лица која добијају 

исплате из буџета - број рачуна у банци, матични број, адреса становања)   
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Када се захтевом траже информације из неког предмета који је у поступку пред Заводом, 

директор ће проценити да ли је нужно ускратити приступ информацији привремено, за време 

трајања поступка, ако би то могло угрозити даље вођење поступка.   

С обзиром на то да није у потпуности могуће унапред предвидети сваку ситуацију у којој 

би било оправдано ускратити приступ некој информацији, напомињемо да је могуће да се и 

у оквиру других категорија информација, осим оних које су изричито наведене у овом 

поглављу, нађу неки подаци у које би био ускраћен приступ на основу заштите приватности 

лица на која се ти подаци односе.    

У вези са овим могућим изузецима нарочито истичемо да је Закон о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја предвидео могућност да се право на приступ 

информацијама ускрати уколико постоји претежнији интерес који се може супротставити 

интересу тражиоца (јавности) да зна.    

Могући разлози (интереси) за ИСКЉУЧЕЊЕ И ОГРАНИЧЕЊЕ СЛОБОДНОГ 

ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА ускраћивање приступа из 

 а) члан 9 Закона, су: 

1) угрозио живот, здравље, безбедност или које друго важно добро неког лица;  

2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 

кривично дело, вођење предистражног поступка, вођење судског поступка, извршење 

пресуде или спровођење казне, вођење поступака у смислу закона којим је уређена заштита 

конкуренције, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично 

суђење, до окончања поступка;  

3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, међународне 

односе или прекршио правила међународног арбитражног права;  

4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или 

битно отежао остварење оправданих економских интереса Републике Србије или угрозио 

или би могао угрозити спровођење монетарне, девизне или фискалне политике, финансијску 

стабилност, управљање девизним резервама, надзор над финансијским институцијама или 

издавање новчаница и кованог новаца;  

5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним 

актом заснованим на закону одређено да се чува као тајни податак или представља пословну 

или професионалну тајну, или податак добијен у поступку заступања за чије објављивање 

заступани није дао одобрење, у складу са законом којим се уређује рад правобранилаштва, а 

због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе 

заштићене законом који претежу над правом јавности да зна;  

6) повредио право интелектуалне или индустријске својине, угрозио заштиту уметничких, 

културних и природних добара;  

7) угрозио животну средину или ретке биљне и животињске врсте. 

б) члан 14 Закона: 

Орган власти може тражиоцу ограничити остваривање права на приступ информацијама 

од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на заштиту података о 

личности, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично 

односи, осим:  
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1) ако је лице на то пристало;  

2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се 

ради о јавном функционеру у смислу закона којим се уређује спречавање сукоба интереса 

при обављању јавних функција и ако је информација везана за вршење његове јавне 

функције;  

3) ако се ради о лицу које је својим понашањем дало повода за тражење информације.  

Информације од јавног значаја из документа који садржи податке о личности могу бити 

учињене доступним тражиоцу на начин којим се обезбеђује да се право јавности да зна и 

право на заштиту података о личности могу остварити заједно, у мери прописаној законом 

којим се уређује заштита података о личности и овим законом. 

в) Информација од јавног значаја у поседу органа власти која је већ доступна јавности 

Члан 10 Закона 

Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама 

од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и јавно доступна.  

У случају из става 1. овог члана, орган власти ће у одговору на захтев означити носач 

информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када тражена 

информација објављена, осим ако је то општепознато.  

г) Оспоравање објављене информације од стране органа власти 

Члан 11 Закона 

Ако орган власти оспори истинитост или потпуност информације од јавног значаја која је 

објављена, саопштиће истиниту и потпуну информацију, односно омогућиће увид у 

документ који садржи истиниту и потпуну информацију, осим у случајевима из чл. 9. и 14. 

овог закона.  

д) Раздвајање информација 

Члан 12 Закона 

Ако тражена информација од јавног значаја може да се издвоји од осталих информација 

у документу којима орган власти није дужан тражиоцу да омогући приступ, орган власти ће 

тражиоцу омогућити приступ делу документа који садржи само издвојену информацију, и 

обавестиће га да остала садржина документа није доступна, у складу са законом. 
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15. ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА  

 
Република Србија                                                                                   Пример захтева Заводу   

    Завод за унапређивање образовања и васпитања   

    Фабрисова бр. 10   

Београд   

З А Х Т Е В   

за приступ информацији од јавног значаја   

  

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја   

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 36/10 И 105/2021), од горе наведене јавне службе 

захтевам:*  

         обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 

Копију документа који садржи тражену информацију, односно копије документа који садрже 

тражену информацију, захтева да ми доставите:** 

  редовним путем 

  електронском поштом 

  факсом 

  на други начин:***_________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеже информације: 

________________________________________________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене 

информације)                                                                             Тражилац информације/Име и презиме 

 

                                                                                                                                                                                            

 У ________________,                           ____________________________________    
                                 адреса   

дана______2022 године                             други подаци за контакт      

                            ___________________________________   

                                                                                                                                       Потпис  

____________________________________________________________________________________________   

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.   

** У кућици означити начин достављања копије докумената.   

 *** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате     

               


