Крај
децембар 2019

МПНТР, НПС,
СССОО, ЗУОВ

фебруар 2019.

МПНТР,
НСВО,
КОНУС,
СКОНУС,
ВШУ

континуално

 дефинисани јасни критеријуми за
упис на све нивое
доуниверзитетског образовања
 уведен јединствени образовни број
за сваког ученика у циљу праћења
квалитета образовања

 Број ВШУ које својим општим
актом уређују избор и
запошљавање наставника и
сарадника, уз укључен институт
конкурса
 број судских поступака у вези са
конкурсима или губитком посла
 годишње анализе о уоченим
неправилностима у поступцима
запошљавања
 извештаји о спровођењу
завршног испита
 анализа резултата завршног
испита
 анализа резултата пријемног
испита
 анализа уписа у средње школе
ученика којим је потребна
образовна подршка (афирмативне
мере)

Почетак

3

Упис у установе
доуниверзитетског
образовања

 утврђивање потребних
капацитета на свим
нивоима (предшколско,
основно и средње
образовање)
 критеријуми за израду
мреже школа

 број конкурса који су спроведени
у складу са процедуром
 анализе о потребама и понудама
радне снаге
 број жалби на поступке
запошљавања
 број судских поступака у вези са
конкурсима или губитком посла
 годишње анализе о уоченим
неправилностима у поступцима
запошљавања, напредовања и
лиценцирања

Носиоци
акције

јун 2018.

2

Запошљавање у
установама високог
образовања

 конкурси се спроводе
транспарентно што подразумева
објављивање на сајту
Министарства и доступност
података о пријављеним
кандидатима и извештају комисија
за избор
 разрађени поступци за
препознавање компетентног кадра
(дорађени правни акти)
 успостављено електронско
пријављивање на све конкурсе који
се тичу запошљавања,
напредовања и стицања лиценце
 успостављен механизам
ангажовања
наставника/истраживача из
иностранства
 уведена контрола о додатним
ангажовањима наставног особља
на другим високошколским
установама у Србији и
иностранству

Финансирање

мај 2017.

 доношење
одговарајућег правног
оквира

Индикатори праћења напретка

јун 2017.

1

Запошљавање у
установама
доуниверзитетског
образовања

 увођење институције
конкурса са
дефинисаном
процедуром
обавезујућом за све
установе
доуниверзитетског
образовања
 правилник о стицању
лиценце
 правилник о
напредовању

Исход – резултат акције

буџет РС*

4.2.1
4.2.2
5.1.3
5.4.1
5.4.2

Инструменти
имплементације акције

буџет РС*

Назив акције

буџет РС*

Р
Б

ОЕЦД

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ
НА ОСНОВУ ПРЕПОРУКА OECD „ЈАЧАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“ ИЗ 2012. године
(активност 2.2.10.14 из Акционог плана за поглавље 23)

МПНТР,
МДУЛС, НПС,
ЗВКОВ, лок.
сам.

фебруар 2019.
јун 2018.

Оцењивање у
високом
образовању

 дефинисани најзначајнији
проблеми у квалитету оцењивања
студената
 Дефинисане препоруке и упућене
ка ВШУ за даљу примену
 Реализоване обуке за наставни
кадар у складу са препорукама за
проверу знања и оцењивање
студената

МПНТР, НПС,
ЗУОВ, ЗВКОВ

април 2019.
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 анализа
идентификованих
проблема у провери
знања и оцењивању
студената
 дефинисање препорука
за квалитетну проверу
знања и оцењивање
студената

мај 2017.

2.2

мај 2017.

Оцењивање у
доуниверзитетском
образовању

 број школа укључених у примену
електронског дневника
 број школа у којима су
спроведене екстерне провере
знања
 извештаји са екстерне провере
знања и веза са оценом ученика
(национална и међународна
тестирања)
 извештаји о такмичењима
ученика које подржава
Министарство
 број жалби на оцењивање
 број жалби на такмичењима
 извештај о идентификованим
проблемима у оцењивању
студената
 утврђени и примењени
индикатори за континуирано
праћење квалитета оцењивања
студената
 број реализованих обука
 број жалби студената на поступак
оцењивања
 број дисциплинских поступака
због нерегуларности на полагању
испита

МПНТР,
НСВО,
ВШУ,
НСЗ,
ПИО
РЗС

септембар 2017.

 дорада подзаконских
аката
 разредни испити
 припрема модела
електронског дневника
 анализа такмичења
ученика

 Мапиране и анализиране
потребе тржишта рада
 Број нових и иновираних
студијских програма усклађених
потребама тржишта рада
 Број ученика који су положили
општу матуру
 број уписаних кроз афирмативне
мере Владе
 Број повећаних буџетских квота у
областима ИТ студија
 проценат студента са слабим
социо-економски статусом

буџет РС*

5

Упис у установе
високог
образовања

 Континуирано праћење потреба
тржишта рада кроз увођење ЈОБ у
ЈИСП и кроз сарадњу са НСЗ и ВШУ
 континуирано прилагођавање
понуде студијских програма
потребама тржишта рада
 НСВО и Влада доносе одлуке о
буџетским квотама на бази
идентификованих потреба тржишта
рада
 усвојен концепт опште матуре и
пилотирана у Србији
 дефинисан нови модел
финансирања високог образовања
 потпуна примена подзаконских
аката
 уведена контрола примене
подзаконских аката кроз увођење
електронског дневника
 разрађен систем такмичења
ученика у основним и средњим
школама

буџет РС*

4

 Развој механизама за
вођење политике уписа
 Развој и пилотирање
концепта опште матуре
 изменити ЗоВО тако да
се процедура и
критеријуми уписа
објективизирају у
највећој могућој мери
 Припрема нацрта
Закона о финансирању
у високом образовању

буџет РС*

2.1.1
2.1.2
2.3.1
2.3.2

МПНТР,
НСВО,
ВШУ

септембар 2019.
континуално

Акредитација
установа и
програма

МПНТР

децембар 2019.
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 израда или дорада
правног оквира за
поступке акредитације
или верификације
установа и програма на
свим нивоима
образовања (од
предшколског до
високог)
 Оснивање Националног
акредитационог тела у
високом образовању
(НАТ)
 Развој нових и измена
постојећих стандарда
за акредитацију у ВО

септембар 2017.

3.1.1

мај 2017.

Унапређивање
инспекцијског
надзора

 усвојен и примењен нови правни
оквир
 допуњене контролне листе у делу
који се односи на избор уџбеника у
складу са чл. 33. и 34. Закона о
уџбеницима, оцењивање и радноправни статус запослених
 развијен информациони систем за
праћење представки инспекцији
доступан јавности по шифрама
предмета
 успостављен правни оквир
 Основан НАТ као независно тело и
оперативан са ојачаним стручним
службама и професионалним
управљањем
 Утврђени нови стандарди за
акредитацију
 Дефинисане процедуре за
акредитацију, односно
верификацију установа и програма
са јасно дефинисаним
надлежностима и временским
роковима
 успостављени регистри установа и
програма на свим нивоима

МПНТР

мај 2017.
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 измене и допуне
правног оквира
 анализа тренутног
стања са акцентом на
најслабије тачке
инспекцијског надзора

 број установа са одговарајућим
финансијским извештајем
 број жалби на реализације
уговора које су потписале
установе
 број судских поступака због
уговора чији је предмет
финансирање установе
 број инспекцијских провера по
нивоима образовања
 извештај о извршеним
инспекцијским проверама
 број покренути судских поступака
 број захтева за ванредни
инспекцијски преглед

буџет РС*

3.5.1
3.5.2
5.2

 дефинисани допуштени извори
прихода образовних институција
 усвојен и примењен нови правни
оквир
 уведена обавеза транспарентног
извештавања о стицању прихода

буџет РС*

Финансије
(издавање и
остало)

 анализа извора
прихода за све
образовне установе
 измене и допуне
правног оквира

буџет РС*

7

4.1.2
4.1.3
4.1.5

МПНТР,
НСВО, НПС,
ЗУОВ, КАПК

 број успостављених регистара
 број жалби на поступке
акредитације/верификације
 број судских спорова

децембар 2019.

буџет РС*

МПНТР,
НСВО, НПС,
СЕ

децембар 2019.

 извештаји о примени одредби о
сукобу интереса и етичког
кодекса савета
 број поступака спроведених због
нарушавања кодекса и сукоба
интереса

мај 2017.мај 2017.
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Унапређење
интегритета тела за
утврђивање
стандарда и
осигурање
квалитета

 донети нови или допуњени
пословници о раду Националног
савета за високо образовање,
Националног просветног савета и
Савета за стручно образовање и
образовање одраслих, одредбама
о сукобу интереса
 донети нови или допуњени етички
кодекси Националног савета за
високо образовање, Националног
просветног савета и Савета за
стручно образовање и образовање
одраслих,
 Примењени етички кодекси у

 извештај о примени кодекса
понашања на установама
 број поступака који је спроведен
због нарушавања кодекса
понашања
 израђен план и програм кампање
 број ВШУ које су увеле алате за
спречавање плагијаризма

мај 2017.

Погл.
5

 донете и примењене смернице за
израду кодекса понашања за
студенте, наставнике у школама
 Установе примењују кодекс
понашања за ученике, студенте и
наставнике
 уведени у примену софтверски
алати за спречавање плагијаризма

Средства заједнички обезбедили Савет Европе и Европска УнијаСЕ у оквиру
пројекта Horizontal facility for Western Balkans and Turkey –
Јачање интегритета и борба против корупције у високом образовању у Србији –
200.000 eur

10

Јачање интегритета
у образовању –
Етички кодекс и
правила понашања
за ученике,
студенте и
наставнике

 анализа тренутног
стања са посебним
акцентом на приватну
наставу коју држе
наставници у основним
и средњим школама
 Развој основа кодекса и
правила понашања за
ученика и студенте
 Развој основа кодекса
понашања за
наставнике у школама
 анализа примене
кодекса понашања које
су донеле установе у
образовању
 израда кампање за
подизање свести и
унапређење знања свих
актера у образовању о
етичким стандардима и
начинима решавања
проблема корупције у
образовању
 увођење софтверских и
других алата за
спречавање
плагијаризма
 анализа пословника о
раду Националног
савета за високо
образовање,
Националног
просветног савета и
Савета за стручно
образовање и
образовање одраслих
 израда модела
пословника о раду са
посебним акцентом на
спречавање сукоба
интереса

буџет РС*

3.4.1
3.4.2
3.4.3
5.4.3

МПТНР,
НСВО, НПС,
ССОО

јун 2019.

МПНТР,
НСВО, НПС

континуално

Унапређење рада
МПНТР

 дефинисане процедуре за
прикупљање података
 дефинисане процедуре за
пружање информација по свим
захтевима странака
 развијен јединствени
информациони систем просвете и
науке
 унапређени људски ресурси за
спровођење истраживања и
анализа
 јавно објављен списак услуга које
пружа МПНТР

мај 2017.
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 Развој правног оквира
за прикупљање и
обраду података
 измене процедура за
потребе пружања
информација
заинтересованим
странкама
 планирање средстава
за потребе спровођења
истраживања и анализе
у циљу препознавања
коруптивних активности
у образовања
 пописивање и јавно
објављивање на сајту
услуга које пружа
МПНТР, укључујући
представке, жалбе и
приговоре
 успостављање

 извештаји о раду установа на
свим нивоима образовања са
акцентом на квалитет рада
органа управљања и
пословођења
 број жалби на рад органа
пословођења
 број разрешења органа
пословођења
 број жалби на рад органа
управљања
 број формираних регистара
 проценат пословних процеса
обухваћени информационим
системом
 број спроведених истраживања
са циљем препознавања
коруптивних активности у
образовању
 обезбеђени капацитети за
функционисње информационог
система
 извештај о спроведеним
кампањама

мај 2017.

5.1.1
5.1.2
5.1.4
5.4.1

 дефинисани поступци за већу
транспарентност рада органа
пословођења и органа управљања
 измењен правни оквир у циљу
повећања транспарентности и
могуће коруптивности органа
руковођења и органа управљања
 унапређена доступност одлука
органа руковођења и органа
управљања

буџет РС*
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Рад органа
руковођења и
органа управљања
образовних
институција

независним телима

буџет РС*

4.1.4
4.2.5

 израда смерница за
израду етичког кодекса
за чланове
Националног савета за
високо образовање,
Националног
просветног савета и
Савета за стручно
образовање и
образовање одраслих
 анализа рада органа
пословођења на свим
нивоима образовања са
акцентом на најчешће
присутне проблеме
 анализа рада органа
управљања са акцентом
на најчешће присутне
проблеме

МПНТР

јединственог
информационог
система просвете и
науке
 спровођење сета
тематских кампања у
циљу превенције
корупције

*За активности из АП у 2017. години нису потребна додатна средства из буџета Републике Србије. За спровођење овог АП није потребно
обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије, односно буџету аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

С обзиром да од резултата активности које ће се спровести у 2017 години зависи реализација у 2018 и 2019 години, у овом тренутку није
могуће проценити финансијске ефекте за 2018. и 2019. годину.
Евентуална потребна средства за реализацију активности из АП у 2018 .и 2019. години биће планирана буџетом Министарства за те године, у
оквиру лимита које је одредило Министарство финансија.

