На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и
62/16 – УС),
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ
УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Члан 1.
У Правилнику о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних
сарадника („Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 3/16), у члану 4. тачка 3) речи: „по
поступку утврђеном овим правилником,” бришу се.
Члан 2.
У члану 6. став 2. речи: „доноси министар и одређује реализатора” замењују се
речима: „ одобрава министар”.
После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
„Организатор програма обуке од јавног интереса је државни орган, Завод, Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања и Педагошки завод.
Програм обуке од јавног интереса реализује се из средстава организатора и
бесплатан је за учеснике.”
Досадашњи став 3. постаје став 5.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 6. речи: „две године и бесплатaн je за
учеснике” замењују се речима: „три године”.
Досадашњи став 5. који постаје став 7. мења се и гласи:
„Реализатор, односно аутор програма из става 2. овог члана не може да буде лице
запослено у Министарству, Заводу, Заводу за вредновање квалитета образовања и
васпитања и Педагошком заводу.”
После става 7. додаје се нови став 8. који гласи:
„Државни орган, Завод, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и
Педагошки завод, не могу бити организатори и реализатори, програма обуке из става 1.
овог члана.”
Досадашњи став 6. постаје став 9.
Члан 3.
У члану 8. став 4. речи: „има два водитеља” замењују се речима: „има најмање два
реализатора”.

Члан 4.
У члану 9. став 1. реч: „друге” брише се.
У ставу 2. речи: „од 15. октобра до 15. новембра” замењују се речима: „од 1. до 31.
октобра”.
Став 4. мења се и гласи:
„Реализатор, односно аутор програма из члана 6. став 1. овог правилника, не може
да буде лице запослено у Министарству, Заводу, Заводу за вредновање квалитета
образовања и васпитања и Педагошком заводу.”
Став 6. мења се и гласи:
„Завод врши процену усаглашености програма обуке са општим принципима,
циљевима, исходима и стандрадима образовања и васпитања.”
У ставу 7. реч: „две” замењује се речју: „три”.
Члан 5.
У члану 10. став 1. речи: „став 6.”, замењују се речима: „став 9.”.
Тачка 5) се мења и гласи:
„5) резултате истраживања која указују да предложени програм обуке
обезбеђује квалитетније образовање и васпитање, коришћењем најсавременијих метода и
поступака, као и процену очекиваних ефеката обуке;”.
У тачки 7) на крају текста тачка се замењује тачком и запетом.
После тачке 7) додаје се тачка 8) која гласи:
„8) доказ о уплати средстава за рад комисије за оцењивање програма.”
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Програми који су настали из међународних обавеза, са урађеном међународном
рецензијом, акредитују се без наплате средстава за оцењивање програма обуке.”
Члан 6.
У члану 11. став 1. на крају текста тачка се замењује запетом и додају се речи: „са
листе оцењивача изабраних на јавном позиву, која је објављена на интернет страници
Завода и Педагошког завода .”.
После става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4. и 5. који гласе:
„Завод, односно Педагошки завод, именују посебну комисију за избор чланова
Листе оцењивача.
Чланови Листе оцењивача морају да имају високo образовање и најмање две
године радног искуства у струци.
Чланови комисије из ст. 1 и 2. овог члана, не могу бити аутори и реализатори
програма обука, учесници конкурса из члана 6. став 1. овог правилника.
Рад комисије из ст. 1. и 2. овог члана , уређује се општим актом Завода, односно
Педагошког завода. ”.
Досадашњи став 2. постаје став 6.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 7. речи: „најкасније до 15. маја школске
године у којој је објављен конкурс” замењују се речима: „најкасније шест месеци од
последњег дана конкурса из члана 6. став 1. овог правилника”.

Досадашњи став 4. постаје став 8.
Досадашњи ст. 5. и 6. бришу се.
Члан 7.
У члану 12. став 5. брише се.
Досадашњи став 6. постаје став 5.
Члан 8.
У члану 13. став 1. речи: „Установе и удружења” замењују се речима: „Установе,
удружења и привредна друштва”, реч: „предавања” се замењује речју: „предавање”, а
реч: „преноси” замењује се речју: „организује”.
У ставу 4. број: „15” се замењује бројем: „60”.
После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„У току једне школске године, организатор стручног скупа, има право да поднесе
на одобравање захтев, за највише десет стручних скупова. Захтев за стручни скуп се
подноси на одобравање два пута годишње, у терминима које одреди Завод.”
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. у тачки 7) на крају текста тачка се
замењује запетом.
После тачке 7) додаје се тачка 8) која гласи:
„8) референце реализатора стручног скупа.”
Досадашњи ст. 6, 7, 8. и 9. постају ст. 7, 8, 9. и 10.
Члан 9.
У члану 22. став 2. тачка 2) речи: „тач. 2) до 4)”, замењују се речима: „тач. 2) и 4)”.
Став 5. се брише.
Досадашњи став 6. постаје став 5.
После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
„Признавање бодова остварених учествовањем на међународном стручном
усавршавању, организованом од стране институција из других земаља, вршиће се по
принципу еквиваленције са стручним усавршавањем у Републици Србији.”
Члан 10.
У члану 22а речи: „на обуке” бришу се.
Члан 11.
После члана 24. додају се чл. 24а, 24б и 24в, који гласе:
„Члан 24а
До 1. септембра 2016. године, након реализовања програма обуке и стручног
скупа, организатор издаје наставнику, васпитачу и стручном сараднику уверење о

савладаном програму стручног усавршавања. Уверење садржи податке из члана 12. став 3.
овог правилника.
Члан 24б
О праву реализатора, пријављеног за реализовање програма обуке на конкурсу за
одобравање програма обуке који је спроведен пре ступања на снагу одредбе члана 6. став
5. и члана 9. став 4. овог правилника, на реализовање одобреног програма обуке, одлучује
министар, односно директор завода.
Члан 24в
Забрањено је да се посредством програма стручног усавршавања врши
презентација, представљање или рекламирање уџбеника и других наставних средстава,
као и да организатор, аутор или реализатор програма стручног усавршавања чини
донацију, поклон или репрезентацију на непосредан или посредан начин у било ком
износу или облику, чиме рекламира програм стручног усавршавање, а у случају постојања
сазнања о истом, Завод ће повући одобрење за извођење тог програма.”
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије.”
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