
1 

 

ДОДАТИ НАСЛОВНУ СТРАНУ 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА 

У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

Извештајни период: Од јануара 2019. године до јула 2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јуни 2020. године 

  



2 

 

Садржај 
 

Списак скраћеница ...................................................................................................................................... 6 

Уводна реч ....................................................................................................................................................... 8 

I Извештај о напретку у остваривању четири циља стратегије развоја образовања ...... 10 

1.Повећање квалитета образовања ..................................................................................................... 10 

1.1. Унапређење планова и програма наставе и учења и израда стандарда постигнућа ............. 10 

1.2. Унапређење професионалног развоја запослених у образовању ....................................................... 16 

1.3. Унапређење квалитета и доступности уџбеника .......................................................................................... 19 

1.4. Унапређење у области вредновања квалитета ............................................................................................... 20 

1.5. Развој инклузивног образовања ............................................................................................................................... 23 

2.Повећање обухвата образовања........................................................................................................ 27 

3.Повећање релевантности образовања ........................................................................................... 33 

3.1. Национални оквир квалификација ......................................................................................................................... 33 

3.2. Сарадња са светом рада .................................................................................................................................................. 35 

3.3. Усклађивање планова и програма наставе и учења и студијских програма са друштвено-
економским контекстом ......................................................................................................................................................... 37 

3.4. Уписна политика на нивоу средњег образовања ........................................................................................... 41 

3.5. Остале мере за повећање релевантности образовања ............................................................................... 42 

4.Повећање ефикасности образовања ............................................................................................... 42 

4.1. Дигитализација просвете и Јединствени информациони систем у просвети ............................ 42 

4.2. Мрежа установа .................................................................................................................................................................... 45 

4.3. Финансирање образовања ............................................................................................................................................ 46 

II Извештај о напретку према нивоима образовања ..................................................................... 48 

1.Предшколско васпитање и образовање ......................................................................................... 48 

1.1.Основне информације о предшколском васпитању и образовању, актуелно стање и 
контекст ............................................................................................................................................................................................. 48 

1.2.Остварени напредак у извештајном периоду.................................................................................................... 50 

1.2.1.Квалитет ................................................................................................................................................................................. 50 

1.2.2.Обухват 53 

1.2.3.Релевантност ....................................................................................................................................................................... 54 

1.2.4.Ефикасност ........................................................................................................................................................................... 55 

1.3.Приоритети за 2019. годину – процена испуњености ................................................................................. 55 

1.4.Приоритети за 2020. годину ......................................................................................................................................... 56 



3 

 

2.Основно образовање и васпитање .................................................................................................... 58 

2.1.Основне информације о основном образовању и васпитању, актуелно стање и 
контекст…… ..................................................................................................................................................................................... 58 

2.2.Остварени напредак у извештајном периоду.................................................................................................... 61 

2.2.1.Квалитет ................................................................................................................................................................................. 61 

2.2.2.Релевантност ....................................................................................................................................................................... 67 

2.2.3.Обухват 69 

2.2.4.Ефикасност ........................................................................................................................................................................... 71 

2.3.Приоритети за 2019. годину – процена испуњености ................................................................................. 72 

2.4.Приоритети за 2020. годину ......................................................................................................................................... 74 

3.Опште средње и уметничко образовање и васпитање ............................................................. 76 

3.1.Основне информације о општем средњем и уметничком образовању и васпитању - 
актуелно стање и контекст ................................................................................................................................................... 76 

3.2.Остварени напредак у извештајном периоду.................................................................................................... 78 

3.2.1.Квалитет ................................................................................................................................................................................. 78 

3.2.2.Обухват 83 

3.2.3.Релевантност ....................................................................................................................................................................... 84 

3.2.4.Ефикасност ........................................................................................................................................................................... 85 

3.3.Процена испуњености приоритета за 2019. годину ..................................................................................... 86 

3.4.Приоритети за 2020. годину ......................................................................................................................................... 87 

4.Средње стручно образовање .............................................................................................................. 89 

4.1.Основне информације о средњем стручном образовању и васпитању, актуелно стање и 
контекст ............................................................................................................................................................................................. 89 

4.2.Остварени напредак у извештајном периоду.................................................................................................... 89 

4.2.1.Квалитет ................................................................................................................................................................................. 89 

4.2.2.Обухват 94 

4.2.3.Релевантност ....................................................................................................................................................................... 98 

4.2.4.Ефикасност ........................................................................................................................................................................ 100 

4.2.4.Мере које нису директно наведене у АП СРОС 2020 .............................................................................. 101 

4.3.Приоритети за 2019. годину – процена испуњености .............................................................................. 102 

4.4.Приоритети за 2020. годину ...................................................................................................................................... 105 

5.Високо образовање ............................................................................................................................. 107 

5.1.Основне информације о високом образовању, актуелно стање и контекст .............................. 107 

5.2.Остварени напредак у извештајном периоду................................................................................................. 108 



4 

 

5.2.1.Квалитет .............................................................................................................................................................................. 108 

5.2.2.Обухват 112 

5.2.3.Релевантност .................................................................................................................................................................... 114 

5.2.4.Ефикасност ........................................................................................................................................................................ 120 

5.2.5.Мере које нису директно наведене у АП СРОС 2020 .............................................................................. 121 

5.3.Испуњеност приоритета за 2019. годину .......................................................................................................... 122 

5.4.Приоритети за 2020. годину ...................................................................................................................................... 123 

6.Образовање одраслих ........................................................................................................................ 126 

6.1.Основне информације о образовању одраслих, актуелно стање и контекст ............................ 126 

6.2.Остварени напредак у извештајном периоду................................................................................................. 128 

6.2.1.Квалитет .............................................................................................................................................................................. 128 

6.2.2.Обухват 130 

6.2.3.Релевантност .................................................................................................................................................................... 132 

6.2.4.Ефикасност ........................................................................................................................................................................ 134 

6.2.5.Мере које нису директно наведене у АП СРОС 2020 .............................................................................. 134 

6.3.Приоритети за 2019. годину – процена испуњености .............................................................................. 136 

6.4.Приоритети за 2020. годину ...................................................................................................................................... 137 

III Извештај о напретку у области образовања припадника националних мањина ..... 138 

1.Образовање припадника националних мањина...................................................................... 138 

1.1.Образовање на језицима националних мањина ........................................................................................... 139 

1.1.1.Похађање наставе на језицима националних мањина ......................................................................... 139 

1.1.2.Изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима националне 
културе……….. ............................................................................................................................................................................... 143 

1.1.3.Српски као нематерњи језик ................................................................................................................................. 144 

1.1.4.Уџбеници на језицима националних мањина ............................................................................................ 145 

1.2.Остварени напредак у извештајном периоду................................................................................................. 146 

1.2.1.Настава и учење .............................................................................................................................................................. 146 

1.2.2.Интеркултуралност, толеранција, десегрегација .................................................................................... 149 

1.2.3.Образовање ученика миграната – избеглица и тражилаца азила ................................................ 150 

1.3.Приоритети за 2019. годину – процена испуњености .............................................................................. 151 

1.4.Приоритети за 2020. годину ...................................................................................................................................... 152 

2.Oбразовање Рома и Ромкиња .......................................................................................................... 154 

2.1.Остварени напредак у извештајном периоду................................................................................................. 154 



5 

 

2.1.1.Мере за повећање стопе уписа у предшколско васпитање и образовање и основно 
образовање и васпитање ..................................................................................................................................................... 154 

2.1.2.Педагошки асистенти ................................................................................................................................................. 156 

2.1.3.Изборни програм Ромски језик са елементима националне културе ........................................ 157 

2.1.4.Мере афирмативне акције за упис ученика у средње образовање и васпитање и високо 
образовање……………………………………………………………………………………………………………………………159 

2.1.5.Мере из области ученичког и студентског стандарда .......................................................................... 160 

2.1.6.Образовање ученика враћених по основу Споразума о реадмисији ........................................... 161 

2.1.7.Пројекти невладиних организација као подршка образовању Рома и Ромкиња ............... 162 

2.2.Приоритети за 2019. годину – процена испуњености .............................................................................. 163 

2.3.Приоритети за 2020. годину ...................................................................................................................................... 163 

 



6 

 

Списак скраћеница 
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ENIC/NARIC 
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ЕNQА 
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ЕОК Европски оквир квалификација 

ЕСГ 
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EHEA European Higher Education Area 
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EPALE  Electronic Platform for Adult Learning in Europe 
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МПНТР 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије 
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Уводна реч 
 
Стратегија развоја образовања у Републици 
Србији до 2020. године (СРОС 2020) је 
усвојена крајем 2012. године, а почетком 
2015. године Влада Републике Србије (РС) је 
на предлог Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (МПНТР) донела 
Акциони план за спровођење Стратегије 

развоја образовања у Србији до 2020. 

године (АП СРОС 2020).  

Овај извештај представља извештај о напретку у реализацији АП СРОС 2020 и надовезује се 
на претходна два извештаја, од којих је први обухватио период од почетка 2015. године до 
2018. године, а други је био годишњи извештај и обухватио је остварени напредак током 2018. 
године. Извештајни период који обухвата овај извештај се односи на период од јануара 2019. 
године до јула 2020. године.  

Извештај обухвата резултате по активностима које су предвиђене у АП СРОС 2020, као и оне 
резултате који нису предвиђени у АП СРОС 2020али су остварени као одговор система 
образовања на потребе које су препознате у периоду након доношења АП СРОС 2020. Додатно, 
подаци који су неопходни за контекстуализацију стања без обзира што се не односе на период 
извештавања су навођени у овом извештају као и они подаци који су прикупљани 2018. 
године, али нису били доступни током писања извештаја за 2018. годину, и они подаци из 
претходних година који су важни да би се указало на одређени тренд. 

СРОС 2020 је за главне циљеве развоја образовања поставио:  
 
1. повећање квалитета процеса и исхода образовања до максимално достижног нивоа – 

оног који проистиче из научних сазнања о образовању и угледне образовне праксе,  
2. повећање обухвата становништва на свим образовним нивоима, од предшколског 

васпитања и образовања, до целоживотног учења,  
3. достизање и одржавање релевантности образовања, посебно оног које се финансира 

из јавних извора, усаглашавањем структуре система образовања са непосредним и 
развојним потребама појединаца као и са другим системима РС (као што су економски, 
социјални, културни, истраживачки итд.) и 

4. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања, односно завршавање 
образовања у предвиђеном року, са минималним продужетком трајања и смањеним 
напуштањем школовања.  

Извештај се састоји из три дела. У првом делу се даје преглед напретка у односу на четири 
велика поменута стратешка циља (квалитет, обухват, релевантност и ефикасност), у другом 

делу се разматра сваки ниво образовања засебно, док је трећи део извештаја посвећен 
резултатима који се тичу других акционих докумената Владе РС, конкретно:Акциони план за 

„Систем образовања је најважнији елеменат 

животне и развојне инфраструктуре сваког 

појединца, друштва и државе јер његов 

укупан ефекат одређује обим, квалитет и 

ефекте изградње и коришћења свих других 

система и ресурса, као и укупан квалитет 

живота и развојне потенцијале појединаца и 

заједнице.“ СРОС 2020 
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остваривање права националних мањина (на основу Акционог плана за преговарачко 
поглавље 23)1, затим Акциони план Стратегије за борбу против корупције у Републици Србији 
за период од 2013. до 2018. године2 и Акциони план за примену Стратегије за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у РС3.  

Важно је напоменути да, осим што је трећи део извештаја посвећен резултатима који 
директно произилазе из других стратешких докумената, овај део извештајасадржи и преглед 
неких од активности које су важне за образовни контекст а у вези су са Националном 
стратегијом запошљавања за период 2011-2020. године4, Националним акционим планом 
запошљавања за 2019. годину5, као и приоритети који су дефинисани у годишњим плановима 
рада а у вези са неким део образовног система као што је нпр. Годишњи план образовања 
одраслих у Републици Србији за 2019. годину6.  

Поред ових главних циљева, односно „стубова“ образовања, за сваки део система су утврђени 
специфични циљеви развоја, као и конкретне активности које су дате у АП СРОС 2020. Ове 
активности (односно „акције“) су приказане у другом делу извештаја - на крају сваког од 
нивоа система образовања за који је дат преглед остварености дате су и акције предвиђене 
АП СРОС 2020 (нпр. на крају прегледа предшколског васпитања и образовања стоје наведене 
акције из АП СРОС 2020, почев од „ПУ-ПШ01“ итд.), а кроз сам текст извештаја је реферисано 
на ове акције где год је било могуће довести у везу остварени напредак са предвиђеном 
акцијом. 

МПНТР је током 2019. године приступило изради нове Стратегије развоја образовања за 
период од 2020. до 2027. године чији су основни принципи представљени у фебруару 2020. 
Радне групе настављају рад на новој стратегији и током 2020. године се очекује да текст буде 
доступан за јавну расправу.  

Подсећамо да је на територији Републике Србије 15. марта 2020. године уведено ванредно 
стање као одговор на пандемију изазвану вирусом COVID-19 што је проузроковало кашњење 
остваривања неких од активности или њихову модификацију, али и остваривање, или 
интензивирање, низа других активности које се у већој или мањој мери поклапају са 
циљевима СРОС 2020.   

  

                                                           
1Доступно на: https://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/node/21793 
2 Ревидирани Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у 
Републици Србији за период од 2013. до 2018. године. 
3Доступно на: https://ljudskaprava.gov.rs/sh/node/19971 
4 Национална стратегија запошљавања за период 2011−2020. године  („Сл. гласник РС, ”, број 37/2011) 
5 Закључак Владе 05 Број: 101-12696/2018 од 27. децембра 2018. године („ Сл. гласник РС,”, 105/2018) 
6 Одлука о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2019. годину: 
21/2019-3. 
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I Извештај о напретку у остваривању четири циља 

стратегије развоја образовања 
 

1. Повећање квалитета образовања 
 

1.1. Унапређење планова и програма наставе и учења и израда стандарда 

постигнућа 

 
Квалитет наставе и учења је комплексан појам који зависи како од квалитета планова и 
програма наставе и учења, наставних средстава и уџбеника, квалитета рада наставника тако 
и од преплитања ових елемената, односно њиховог синергијског дејства. С обзиром на то да 
је учење процес, те да однос према свим овим аспектима не сме да буде пасиван већ треба да 
буде активан, то подразумева стално иновирање сваког појединачно уз одржање целине. Тако 
је процес иновирања и унапређивања планова и програма наставе и учења и очекиваних 
исхода образовања део развојних мера већ дужи период и протеклих година је у овим 
сегментима било значајних активности у доуниверзитетском образовању. Конкретније, 
Закон о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) је 2017. године7 дао основ да 
будући програми буду оријентисани на исходе и компетенције, а додатно су наглашене 
кључне и опште међупредметне компетенције. Ова промена парадигме од садржаја ка 
компетенцијама и исходима је основ за различите активности у оквиру курикуларне реформе 
које су се одвијале последњих годину и по дана.  

Предшколско васпитање и образовање. Предшколско васпитање и образовање је доспело у 
центар пажње образовних стручњака након студија које су показале да улагање у рани развој 
и рано образовање доноси касније предности у животу и ствара чврсте основне за каснија 
постигнућа појединца. Промене у нашем систему у овој области увођене су споро али током 
последње две године овај ниво добија пажњу коју завређује. Од „сервиса“ за чување деце и 
припрему за школу, предшколско васпитање и образовање (ПВО) се развија у основни део 
целоживотног учења и дете сагледава као појединца са личним потребама али и као 
социјалног актера кога треба оспособити за живот у савременом друштву. Након што су 
донете нове Основе програма предшколског васпитања и образовања 2018. године овај 
правац развоја добио је и правну основу Правилником о основама програма предшколског 
васпитања и образовања8 и по први пут је у овој области прописано сукцесивно увођење 
примене нове програмске концепције, а у 2019. Години почела је и њихова примена. Прве 
предшколске установе (ПУ) које су почеле са применом су биле на територијама града Новог 
Сада, града Чачка, града Лознице, града Пирота, града Сремске Митровице, града Смедерева, 

                                                           
7Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019). 
8 Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања, („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник“, бр. 16/2018-1). 
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градске општине Земун, градске општине Врачар, општине Сремски Карловци, општине 
Аранђеловац и општине Алексинац9.  

Имплементација Основа програма подржана је кроз различите пројекте. Кроз пројекат 
МПНТР-а Инклузивно предшколско васпитање и образовање10, који се реализује средствима из 
зајма Међународне банке за обнову и развој11, у првој години имплементације успостављена 
је и обучена група од 90 тренера/ментора (чине је 34 универзитетска професора, 37 стручних 
сарадника и 19 васпитача). Тим од 22 ментора од новембра 2019. пружао је континуирану 
подршку у 11 ПУ кроз посете и онлајн подршку, а до почетка ванредног стања (март 2020. 
године) реализовано је 54 менторских посета. Из пројекта Подршка реформи система 

предшколског васпитања и образовања, који се финансира средствима претприступних (IPA) 
фондова ЕУ за 2014 годину (IPA 2014 - Support to preschool education system reform in Serbia 

project (IPA 2014 - SUPER project)). годину биће обезбеђена подршка јачању професионалних 
капацитета 50 јединица локалних самоуправа (ЈЛС) за планирање и управљање 
предшколским васпитањем и образовањем јер примена програма захтева и промене у начину 
организовања рада. Истовремено овај пројекат пружа и подршку реформи ПВО као почетној 
основи целоживотног учења12. 

За ефикасно увођење Основа програма у ПВО веома је значајно што постоји већи број 
пројеката који своје активности заснивају на истој концепцији јер суштински део програма 
представљају теоријско-вредносни постулати, заједничко разумевања и преиспитивање 
личних знања и уверења практичара, а на овај начин се са различитих страна делује на 
изградњу заједничког разумевања и рефлексивне праксе. Једнак први корак за сву децу, у 
пракси, за свако дете подразумева нешто друго, па зато практичари у ПВО имају тежак 
задатака да умање разлике међу децом настале услед деловања фактора који делују у 
највећем броју случајева ван система образовања.  

Основно образовање и васпитање. Доношењем нових планова и програма наставе и учења 
створени су основи за курикуларну реформу. Иновирање планова и програма наставе и учења 
одвија се сукцесивно кроз разреде како би пракса могла да се прилагоди и да се промене 
испрате без наглих заокрета у процесу наставе и учења. Примена иновираних наставних 
планова и програма је започела у школској 2017/2018. године у петом разреду, а школске 
2018/2019. је започела примена нових планова и програма наставе и учења у првом и петом 
разреду основне школе и првом разреду гимназије.  

Промена наставног плана у другом циклусу основног образовања и васпитања се уводе и три 
нова обавезна наставна предмета - Информатика и рачунарство, Техника и технологија и 

                                                           
9 Подршку имплементацији Основа програма пружио је пројекат Инклузивно предшколско васпитање 

и образовање у оквиру подкомпоненте 2.1.а. а за имплементационог партнера изабран је UNICEF.  
10Пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање у Србији се финансира из зајма 
Међународне банке за обнову и развој (у укупном износу од 47 милиона евра). 
11 У 2019. години планиран је почетак обука за васпитаче и стручне сараднике за примену нове 
програмске концепције.  
12 Имплементација пројекта Ка целоживотном учењу је почела у марту 2019. путем уговора о услугама 
- пружање стручне подршке за 50 ЈЛС/ПУ у планирању и управљању ПВО, и уговора о набавци опреме 
за 55 предшколских установа (IPA 2014 - Toward Life Long Learning). 
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Физичко и здравствено васпитање и они се остварују од школске 2018/2019. године у шестом 
разреду, а од школске 2019/2020. године у седмом разреду. 

Пројектна настава је уведена у први циклус – план наставе и учења за први циклус образовања 
и васпитања је прописао пројектну наставу као облик образовно-васпитног рада и примена је 
започела школске 2018/2019. године. Такође, током 2020. су урађене измене плана наставе и 
учења за први циклус - почетком 2020. године донет је и Правилник о изменама и допунама 
Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања13 којим се уводи 
нови наставни предмет Дигитални свет, што је у складу са циљевима који се односе на развој 
дигиталних компетенција. Ипак, пројектна настава није прописана као један од осталих 
облика образовно-васпитног рада, иако она постоји као таква у Препорукама за планирање 
образовно-васпитне праксе, који је део наведеног правилника.  

Ове измене, нужно, је пратила и измена Правилника о оцењивању ученика14 чија примена је 
почела од школске 2019/2020. године и у коме је наглашена обавеза континуираног праћења 
остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа.  

Средње образовање и васпитање. Као један од приоритетних циљева за 2019. годину 
постављен је наставак рада на реформи гимназија. Прва генерација гимназијалаца ће 
школовање у складу с актуелном реформом завршити 2021/2022. године, a кључни 
реформски правци односе се на: промену курикуларне парадигме (развој нових планова и 
програма наставе и учења усмерених на остваривање исхода, развој компетенција и 
постизање стандарда), изборност (увођење 12 нових изборних програма), 
интердисциплинарност (превазилажење предметних граница) као и на поступност у увођењу 
новина. Правилник о програму наставе и учења за други разред гимназије15 усвојен је у 2019. 
години, а израђен је и план и програм наставе и учења за први разред гимназија за ученике са 
посебним способностима за биологију чија је примена почела 2019/2020. Иако још није у 
потпуности завршен, у припреми је и иновирани план и програм наставе и учења средњег 
музичког образовања и васпитања.  

Поменутим променама, ученици су добили и богатију понуду изборних програма у фонду од 
једног часа недељно које су од 2018/2019. године могли да бирају на почетку школске године, 
док у наредној школској години могу да изаберу исти или други програм (у питању су изборни 
програми који су у понуди за ученике првог и другог разреда гимназије). Током школске 
2018/2019. и 2019/2020. године гимназијалци су у првом и другом разреду имали могућност 
да изучавају неки од следећих изборних програма: Језик, медији и комуникација, Појединац 
група и друштво, Здравље и спорт, Образовање за одрживи развој, Примењене науке и 
Уметност и дизајн. Остваривање ових програма и задовољство ученика биће праћено и у 

                                                           
13 Правилник о изменама и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања 
(''Сл. гласник РС – Просветни гласник'', бр. 2/2020). 
14Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019).  
15Правилник о програму наставе и учења за други разред гимназије („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник“, бр. 8/2019). 
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складу с тим ревидираће се или избор или садржај предмета. Током 2019. године, Завод за 
вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ) је конструисао упитник за ову сврху.  

Предлози плана програма наставе и учења првог разреда гимназија за ученике са посебним 
способностима за математику, филолошке науке, физику, рачунарство и информатику и 
плана и програма наставе и учења средњег музичког образовања и васпитања, као и за 
ученике са посебним способностима за биологију и хемију, су већ припремљени и добили су 
позитивно мишљење НПС-а, програми наставе и учења првог разреда гимназија за ученике са 
посебним способностима за географију и историју, сценске и аудио-визуелне уметности и 
спортску гимназију, као и предлога програма наставе и учења за други разред гимназија за 
ученике са посебним способностима за биологију и хемију ће бити развијени у наредном 
периоду.  

Велики изазов за курикуларну реформу представља чињеница да за поједине предмете не 
постоје стандарди општих и специфичних предметних компетенција. Због тога се, као једна 
од кључних активности реализованих током 2019. године издваја формирање, рад и обуке за 
радне групе за ревизију општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег 
стручног образовања у делу опште образовних предмета (српски језик и књижевност, 
математика, историја, географија, физика, биологија и хемија) и израду општих стандарда 
постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања за предмете психологија, 
рачунарство и информатика и музичка култура. Задаци радних група односе се на ревизију 
опште и специфичне предметне компетенције на три нивоа, ревизију области предмета за 
коју се ревидирају стандарди, ревизију стандарда постигнућа по областима и нивоима, као и 
на ревизију Приручника за наставнике за примену стандарда постигнућа према 
појединачним предметима. Такође, наставило се и са развојем стандарда постигнућа за крај 
првог циклуса, за наставни предмет Матерњи језик и књижевност (албански, босански, 
бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски); Национални просветни савет 
је, почетком фебруара 2020. године дао позитивно мишљење, а припремљени су ревидирани 
стандарди постигнућа за 12 наставних предмета у основном образовању и васпитању. 

Када је реч о средњем стручном образовању, израдом планова и програма наставе и учења 
који су засновани на стандарду квалификације су се повећали квалитет и релевантност 
стручног образовања. Током 2019. године Агенција за квалификације (Агенција)је израдила 
осам предлога стандарда квалификација, а додатно је на основу нове методологије ускладила 
шест постојећих стандарда квалификација. Исте године припремљено је 11 нових планова 
наставе и учења за образовне профиле који ће се остваривати на основу Закона о дуалном 
образовању, а израђена су и четири нова образовна профила, тако да тренутно у постоји 37 
образовних профила који се реализују по дуалном моделу.  

Високо образовање. МПНТР је током 2018. године спровело конкурс „Развој високог 
образовања“ за суфинансирање развојних пројеката високошколских установа. Предмет 
суфинансираних пројеката је, између осталог, развијање нових и иновирање постојећих 
студијских програма. На конкурсу су укупно финансирана 44 пројекта, од тога 4 пројекта на 
високим школама струковних студија али информације о конкретној реализацији програма 
још нису доступне јер је реализација у току. Осим тога, највећи број активности спроведених 
у извештајном периоду је било фокусирано на оптимизацију рада Националног тела за 
акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) и отклањању замерки због 
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којих му је суспендновано чланство у Европској асоцијацији за осигурање квалитета у 
високом образовању (ENQA). Највеће новине у области осигурања квалитета високог 
образовања односе се на унапређивање процеса акредтаицје студијских програма због чега су 
и донети следећи правилници: 

• Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа16; 

• Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма17; 

• Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и 
студијских програма18. 

 
Усвојени су и: 

• Правилник о стандардима за само вредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа и студијских програма19 и 

• Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа20. 

 
Сви програми који су одобрени по новом поступку морају да задовоље иновиране стандарде 
што значи већи акценат на студента који се поставља у центар учења али и повезаност са 
Националним оквиром квалификације (НОКС). 

Нови правилници о акредитацији увели су рецензентске комисије (РК) састављене од три 
наставника, једног студента и једног представника привреде што је у складу са Стандардима 
и смерницама за осигурање квалитета Европског простора високог образовања. Такоће, за 
разлику од раније праксе, сада РК подносе заједнички извештај са детаљним описом 
остварености стандарда према иновираним индикаторима. 

Иновиран је и начин подношења документације који је сада усклађен са општим циљем 
дигитализације сектора. Односно, дефинисани су захтеви за дигитални начин акредитације 
високошколских установа и студијских програма, а увођењем софтвера НАТ 2019 је замењен 
стари електронски образац за унос и обраду података о акредитацији, новим, савременим 
електронским обрасцем усклађеним са новим стандардима за акредитацију. 

Посебан изазов и даље представља чињеница да НАТ још увек није повратио статус 
пуноправног члана ENQA јер одбор ENQA, иако је констатовао напредак на пољу осигурања 
квалитета, сматра да још увек нису отклоњене неке суштинксе замерке на рад НАТ-а. Главне 

                                                           
16Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Сл. гласник РС", бр. 
13/2019). 
17 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Сл. гласник РС", бр. 
13/2019). 
18 Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма 
(„Сл. гласник РС", бр. 13/2019). 
19 Правилник о стандардима за само вредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и 
студијских програма и („Сл. гласник РС", бр. 13/2019). 
20 Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа 
(„Сл. гласник РС", бр. 13/2019). 
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замерке односе се на (не)испуњеност следећих Стандарда и смерница за осигурање квалитета 
у Европском простору високог образовања:21 

3.4. Тематске анализе 
3.6. Интерно осигурање квалитета и професионално понашање  
2.1. Разматрање интерног осигурања квалитета.  
2.2. Развој методологије која одговара намени  
2.3. Процес имплементације 
2.7. Примедбе и жалбе  
 
Важно је поменути да чланство НАТ-а у ENQA, иако представља важан стратешки циљ, није 
мерило квалитета високог образовања као таквог нити услов за валидност диплома стечених 
у на високошколским установама у Србији. То значи да је, ако национална агенција ужива 
пуноправно чланство, њен рад у потпуности у складу са Стандардима и смерницама за 
осигурање квалитета у Европском простору високог образовања и приликом признавања 
страних диплома земље могу да се примене строже или блаже критеријуме за признавање 
диплома из одређене земље. Из тог разлога битно је нагластити дапроцена рада НАТ-а није 
исто што и процена квалитета нашег система високог образовања па зато, иако су ове две 
ствари повезане, једна није показатељ друге. 

Додатно, на предлог Извршног одбора Мреже агенција за обезбеђење квалитета у високом 
образовању централне и источне Европе (Central and Eastern European Network of Quality 

Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA), Генерална скупштина ове Мреже на седници 
одржаној умају 2020. године, доделила је НАТ-у статус пуноправног члана у овој 
организацији22. 

Образовање одраслих. Три правца унапређивања квалитета образовања одраслих 
дефинисани Годишњим планом образовања одраслих Владе Републике Србије за 2019. годину 
били су унапређивање компетенција запосленог и радно ангажованог кадра у образовању 
одраслих; унапређивање законодавног оквира у образовању одраслих и унапређивање 
међуресорне сарадње на реализацији стратешких циљева у образовању одраслих; и 
унапређивање међународне сарадње образовних институција, запослених и радно 
ангажованог кадра у образовању одраслих на европском нивоу кроз европске мреже и 
пројекте. Већина ових приоритета испуњена је делимично или потпуно, али нажалост о самим 
исходима образовања одраслих и квалитету вредновању квалитета програма има мало 
података јер је са повећањем броја организатора отежано је и прикупљање података, пре 
свега, због различитих надлежних тела над различитим организаторима. Такође и даље нису 
решена нека питања која су релевантна за велики број корисника, а то су програми 
образовања и стручне обуке одраслих на радном месту и признавање претходног учења, као 
и увођење кратких курсева обуке ради стицања потребних знања и вештина.  

Проширење понуде образовања одраслих квалитетним програмима је био приоритет у 2019. 
години и ради остварења тог циља паралелно се радило на повећању броја Јавно признатих 

                                                           
21 Стандарди и смернице за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања (2015). 
Брисел, Белгија. Доступно на: https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2019/10/ESG_2015-srp.pdf 
22 Доступно на: https://www.nat.rs/2020/05/27/nat-punopravni-clan-ceenqa/?script=cir 
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организатори активности (ЈПОА) али и на осигурању квалитета рада истих. 
ДоношењеПравилника о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и 
наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих23 омогућило је бољу контролу квалитета организатора и понуде 
програма. У 2019. години статус ЈПОА су добиле установе (школе, народни универзитети и 
друге организације) за 72 програма обуке усмерених на стицање компетенција и 
квалификација потребних тржишту рада. Квалитету образовања одраслих допринело је и 
активно учешће РС у EPALE платформи у оквиру које јеФондација Темпус током 2019. 
организовала више активности стручног усавршавања и информативних вебинара. 

1.2. Унапређење професионалног развоја запослених у образовању 

 
Бројне реформске промене које се спроводе у складу са АП СРОС 2020 креирају нове потребе 
система, те да би реформа добила пун смисао и ваљану примену, нужно мора да буде праћена 
и развојем људских ресурса. Како је иницијално образовање наставника и даље део оних 
промена које се полако уводе у високо образовање, у 2019. години није било значајних измена 
у тој области. Односно, много више се улагало у професионални развој и обуке наставника 
које су се односиле на најважније новине које су увођене у систем и које су биле саставни део 
свих развојних пројеката.  

Подршка практичарима у предшколском васпитању и образовању била је усмерена на: а) 
примену новог Програма и б) јачања културе вредновања и самовредновања рада установа. У 
првој години кроз реализацију пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање 
успостављена је и обучена група од 90 тренера/ментора (чине је 34 универзитетска 
професора, 37 стручних сарадника и 19 васпитача). Обуку за примену Основа програма у 2019. 
години завршило је 1890 запослених из свих 11 предшколских установа. Поред ове, 
организоване су и додатне обуке за запослене, као део стручног усавршавања које реализује 
установа и обучено је још 284 запослених, а предшколске установе су добиле и менторску 
подршку (реализовано је 54 менторских посета до марта 2020. године). Поред наведених, 
реализоване су и: дводневна обука о новим Основама програма за просветне саветнике из 
школских управа (похађало ју је 100 просветних саветника) и стручна подршка менторима 
кроз обезбеђивање ресурса, стална комуникација са менторима у пружању подршке у 
решавању проблема у пракси, у оквиру пројекта Подршка реформи система предшколског 

васпитања и образовања (IPA 2014 - SUPER project). И директори су кроз исти пројекат добили 
могућност за усавршавање па је за њих развијена онлајн обука о документовању васпитно-
образовног рада и креирана је обука за директоре која их подржава и припрема полагање 
испита за лиценцу24.  

Кроз пројекат Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања креиран је 
програм обуке за менторе и васпитаче и реализована је обука за менторе "Менторство у 
развијању инспиративне средине за интегрисано учење деце"(60 практичара похађало обуку 

                                                           
23 Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава 
за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих („Сл. гласник РС“, 
бр. 89/2015). 
24Обуку је креирао ЗУОВ уз подршку МПНТР, UNICEF-а и Центра за интерактивну педагогију 
и обучено 20 тренера за реализацију обуке. 
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која је била фокусирана на јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању 
квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким концепцијама у 
складу са Основама програма). Поред тога реализоване су и две дводневне радионице натему 
"Култура вртића као заједница праксе"(у радионице су били укључени ментори из 50 
предшколских установа)25.  

На нивоу основног образовања и васпитања подршка наставницима такође је реализована 
кроз неколико пројеката. У 2019. години Програм обуке наставника за реализацију наставе 
оријентисане ка исходима учења је унапређен на основу резултата евалуације из 2018. године 
иреализованесу 583 обуке током којих je обучено 18.084 наставника. Нови круг ових обука 
језапочео априла 2020. године путем интернета због ситуације изазване пандемијом вируса 
COVID-19, а по први пут ће у ове обуке бити укључени и наставници стручних предмета из 
подручја рада Електротехника и Економија, право и администрација26. Како је јачање 
компетенција наставника за рад са ученицима из осетљивих група у редовној настави и даље 
тема која мора да буде приоритет стручног усавршавања посебна пажња јој је посвећена кроз 
обуке реализоване током 2019. године. Акредитована је и обука Активности за подршку свим 
ученицима - диференцијација наставе коју је похађало 180 саветника спољних сарадника из 
свих школских управа.  

За рад са ученицима из осетљивих група наставници су додатно могли да се усаврше 
похађајући обуке из области социјалне инклузије: три обуке за унапређивање компетенција 
наставника основних школа за рад са слепим ученицима и „Обука за планирање, спровођење 
и праћење мера за спречавање осипања“. Како је изменама ЗОСОВ-а предвиђено да је школа у 
обавези, да организује допунску наставу за ученика који не познају довољно српски језик, 
МПНТР је у оквиру MADAD 2 пројекта реализовало обуке за 100 наставника српског језика за 
примену Стандарда и Плана и програма наставе и учења за Српски као страни језик 
израђениху сарадњи са ЗУОВ-ом. 

С обзиром на приоритет који се придаје дигиталним компетенцијама наставника, ЗУОВ је 
реализовао више различитих програма стручног усавршавања наставника у циљу развијања 
њихове дигиталне писмености: у оквиру пројекта Дигитална учионица - Обука за коришћење 
дигиталних образовних материјала - реализовано је 625 обука које је похађало 9.492 
наставника основних школа; Обука за програмски језик Пајтон - обучено 1.035 наставника 
информатике у основним школама; Обука за достизање дигиталних компетенција – 3.389 
наставника основних школа је прошло ову обуку како би досегли основни ниво дигиталних 
компетенција. Одржана је ипрва онлајн конференција "Дигитално образовање 2020" чији је 
фокус био на примени дигиталних алата у комуникацији. Конференцију је пратило преко 
5.000 учесника27и том приликом је посебно истакнуто колико могућности нуди коришћење 
информационо-комуникационих технологија образовању.  

                                                           
25Доступно на: http://www.euzatebe.rs/rs/projekti/eu-za-reformu-sistema-predskolskog-vaspitanja-i-
obrazovanja-u-srbiji-super 
26 Доступно на: https://zuov.gov.rs/22-4-2020-godine-pocinje-onlajn-obuka-za-realizaciju-nastave-
orijentisane-ka-ishodima-ucenja-za-prvi-krug 
27Доступно на: https://zuov.gov.rs/odrzana-prva-onlajn-konferencija-2digitalno-obrazovanje-2020/ 
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ЗВКОВ се 2019. годинепосебно посветио квалитету наставе у контексту иновација у настави 
и иновираних стандарда. Настављено је одржавање обука за примену стандарда постигнућа 
на Мудл платформи у циљу што успешније имплементације образовних стандарда страних 
језика у наставни процес и то за шестјезика (енглески језик, немачки језик, руски језик, 
француски језик, италијански језик и шпански језик). Обуку у овом циклусу је завршило 508 
наставника. За наставнике који реализују наставу на језику националне мањине 
организоване су обуке Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења иОбука наставника за примену општих стандарда постигнућа за крај средњег 
образовања за предмет Матерњи језик и књижевност (обуку је успешно завршило 89 
наставника из 65 школа). 

На нивоу општег средњег и уметничког образовања настављено је са јачањем капацитета за 
образовање засновано на исходима. На основу искуства у реализацији обука током 2018. 
године, унапређени су програми обуке наставника за остваривање наставе усмерене на 
исходе учења и развијени су програми обуке за наставнике физике и психологије и 
настављено је с остваривањем обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка 
исходима учења (ову обуку је током 2018. и 2019. године похађало више хиљада наставника, 
стручних сарадника и директора гимназија). Кроз шест модула реализована је и обука 
наставника који предају у специјалним ИТ одељењима првих и других. разреда гимназије 
(обуку је похађало 130 наставника). 

Како лидерство у образовању представља посебно важан аспект квалитета, важно је 
поменути и да су током 2019. године одржане обуке за директоре према четвородневном 
програму који је развио ЗУОВ, а у складу с Правилником о програму обуке и полагања испита 
за лиценцу за директора установе образовања и васпитања28 који је донесен 2018. године. 

Када је реч о наставницима који реализују ФООО, Фондација Темпус је 
организовалаконференцију ”Методе и технике за развој кључних компетенција у основном 
образовању одраслих” као и 11 акредитованих обука ”Основне андрагошке вештине” за 
наставнике који реализују програм ФООО и четири вебинара у облику предавања у циљу 
приближавања и представљања могућности које пружа EPALE платформа. Реализоване су и 
обуке о основним андрагошким вештинама (модул 1) за око 260 наставника из 28 школа које 
реализују ФООО, као и обуке (модули од 1 до 7) за ангажовани кадар у оквиру ЈПОА у циљу 
унапређења компетенција за рад са одраслима. 

И у високом образовању за професионални развој коришћене су прилике које пружају 
ЕУпрограми. Кроз програме мобилности и активности које реализује Фондација Темпус 
наставници су имали прилике за размене са колегама из иностранства и омогућено им је 
присуство на стручним скуповима. Фондација Темпус је организовала дводневни и догађај 
међународне активности сарадње (TCA - Transnational Cooperation Activities) који је 
организован за наставнике, ”Ефективне праксе у STEM (наука -science, технологија - 
technolog), инжењеринг – engineering и математика -mathematics) образовању”. Током 2019. 

                                                           
28Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу за директора установе образовања и 
васпитања, („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 63/2018). 
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године Фондација Темпус је подржала 16 догађаја међународне сарадње са 38 учесника из 
Србије које су организовале колеге из других националних Erasmus канцеларија. 

Кроз пројекат Erasmus+, током 2019. године број финансираних пројеката упројектима 
мобилности за опште, стручно и образовање одраслих, установе и организације из Србије су 
биле координатори на 65 пројеката (25 у општем образовању, 34 пројекта у стручном и 6 
пројеката у образовању одраслих). Наше организације су биле и партнери на 27 пројеката (у 
општем 17,у стручном осами два у образовању одраслих) док је у оквиру свих ових пројеката 
током 2019. године у мобилност било укључено укупно 1.612 наставника, ученика и 
ненаставног особља из Србије. Теме пројеката мобилности које су биле најзаступљније у 
општем образовању су иновативни наставни програми и методе и информационо-
комуникационе технологије. У сектору стручног образовања најзаступљенија је била тема 
сарадње образовних установа са сектором економије и пословања.  

1.3. Унапређење квалитета и доступности уџбеника 

 
У току 2019. и почетком 2020. године донето је око 389 решења о одобравању уџбеника, 
односно уџбеничких комплета на српском језику и ћириличном писму29. Каталог одобрених 
уџбеника за школску 2019/2020. годину доступан је на страници МПНТР30 - каталог уџбеника 

за други и шести разред, и више допуна каталога уџбеника за први и пети разред.  

Током 2019. године од планираних 184 уџбеника на основу меморандума и анекса 
меморандума између МПНТР-а, Завода за уџбенике и осам националних савета националних 
мањина (албанске, бошњачке, бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске) 
потписаних 2016.године одштампано је 123 уџбеника (67%). У ЗУОВ-у и МПНТР су мапиране 
потребе за новим уџбеницима који ће бити припремани према новим плановима и 
програмима. Почетком 2020. године објављен је Ревидиран каталог уџбеника на језицима 
националних мањина за предшколско, основно и средње образовање и васпитање, за школску 
2020/2021.годину31 и који су одобрени према новим програмима наставе и учења, као и оне 
уџбенике који су важећи до одобравања нових. У овом каталогу налази се 1112 уџбеника на 
језицима националних мањина који ће бити у употреби у школској 2020/21. години.  

За Ромски језик са елементима националне културе штампани су уџбеници за прва четири 
разреда основне школе кроз пројекат „Увођење ромског језика у основне школе у Србији“ који 
је реализовала невладина организација Центар за едукацију Рома и етничких заједница из 
Београда, а подржала Делегација ЕУ у Србији. МПНТР је одобрило уџбенике за изборни 
програм Ромски језик са елементима националне културе, те су они увршћени у Каталогу 
уџбеника на језицима националних мањина за школску 2018/19. годину.. 

                                                           
29 Одобрени уџбеници на језику и писму националне мањине приказани су делу који се односи на 
образовање припадника националних мањинских заједница. 
30Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/ 
31Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PRELIM-KATALOG-MANJINE-2020-
21.pdf. 
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Пројекат Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу настављен је и у 
2019. години. Укупан број одељења у којима ученици користе дигиталне образовне садржаје- 
дигиталне уџбенике је 46.917. ЗУОВ је током 2019. године прегледао 175 уџбеника у 
електронском облику, а укупно одобрених електронских уџбеника за први, други, пети и 
шести разред је 316 који се користе у оквиру пројекта Дигитална учионица.  

1.4. Унапређење у области вредновања квалитета 

 
У области предшколског васпитања и образовања почеле су значајне реформе усмерене на 
унапређење квалитета, па самим тим су и постављене основе за систем осигурања квалитета 
на овом нивоу. Донет је Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе32 који прописује услове које треба да испуни предшколска 
установа како би била верификована за обављање делатности, МПНТР издаје акт о 
верификацији предшколских установа, а листа верификованих установа је доступна на сајту 
МПНТР-а33. Установа може да почне са радом када се утврди да испуњава услове за оснивање 
и почетак рада и добије решење о верификацији. Иако су ова решења отворила простор за 
успостављање система, остало је да се реше бројна практична и легислативна питања. Тело за 
акредитацију предшколских установа и програма превиђено Акционим планом није 
прописано важећим законским оквиром, тако да успостављање потпуног система 
акредитације који укључује и проверу квалитета још увек чека да буду детаљно уређена сва 
питања методологије и надлежности. 

Током 2018. године спроведена су национална тестирање ученика - ученика седмог разреда 
основне школе и ученика трећег разреда средњих школа. Тестирање је спроведено на 
репрезентативном узорку ученика из 148 основних, односно 135 средњих школа из три 
предмета: Математика, Физика и Историја. Нажалост извештај још није доступан. Србија је 
такође учестовала циклусу TIMSS 2019 (током 2018. године Институт за педагошка 
истраживања је спровео пробно тестирање) –али резултати истраживања се очекују крајем 
2020. године. На основу одлуке МПНТР Србија се укључила и у пети круг међународног 
истраживања читалачке писмености ученика четвртог разреда, PIRLS 2021. Циљ овог 
истраживања је прикупљање и анализирање података о читалачким компетенцијама ученика 
четвртог разреда основне школе, као и података о породичном и школском контексту који 
утичу на учење читања. Током 2019. године преведени су и прилагођени (адаптирани) задаци 
за тестирање, сачињен је узорак и остварена је комуникација и сарадња са школама.  

Када је реч о вредновању квалитета рада школа, 2018. године је завршен први циклус34 
спољашњег вредновања квалитета рада основних школа. Просечна оцена општег квалитета 
вреднованих установа35 је 2,8 (најмања оцена је 1, а највећа 4). 70% школа је добило оцену 3 и 

                                                           
32 Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске 
установе ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 1/2019). 
33 Доступно на:http://www.mpn.gov.rs/predskolsko/ 
34 Први циклус је почео маја 2012. 
35 Вредновано је 1.154 основне школе (музичке, специјалне и школе за основно образовање одраслих) 
а анализирано је 1.103 основне школе. 
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4; 4% је оцењено јединицом а остале школе су добиле двојку. Резултати вредновања су 
показали да је школама потребна подршка у подизању квалитета наставе и учења и 
обезбеђивању услова за боља образовна постигнућа.36 ЗВКОВ је приступио и ревизији 
стандарда квалитета рада установа које су завршене за ову фазу усвајањем новог Правилника 
о стандардима квалитета рада установа37. У 2019. године измењени су стандарди за 
вредновање квалитета рада установа и обављене су припремне радње за нови циклус 
спољашњег вредновања. Од битних правних аката донети су Правилник о вредновању 
квалитета рада установе38 који, поред осталог, прописује основна мерила за самовредновање 
и вредновање, садржај и начин објављивања резултата самовредновања и вредновања као и 
Правилник о стручно-педагошком надзору39 који уређује начин вршења стручно-педагошког 
надзора над радом установа, мерила за вредновање квалитета рада установе, начин 
вредновања рада просветног саветника и др. Како је самовредновање подједнако важан 
процес као и спољашње вредновање, за процес самовредновања рада установа је обучено 98 
реализатора који су, касније, одржали 192 обуке током којих је обучено 2.202 наставника за 
примену стандарда. 

Србија је учешћем у PISA циклусу 2018. поново добила компарабилне податке о напретку 
ученика.  У јануару 2020. године објављени су резултати овог истраживања40 који показују да 
у односу на претходни PISA циклус не постоје значајније разлике у постигнућима ученика у 
нашој земљи. Док се у земљама OECD-а проценат функционално неписмених ђака, у 
зависности од домена процене, креће у распону од 21% до 25%, у Србији тај распон износи од 
38% до 40%. У oднoсу нa OECD зeмљe, кoмпeтeнциjе учeникa из Србиje су ниже зa 48 пoeнa на 
скали читалачке писмености, 41 поен на скали математичке писмености и 49 на скали научне 
писмености, штo oдгoвaрa eфeкту oд 1,5 гoдинe шкoлoвaњa у зeмљaмa OECD-a. Све ово је 
Србију сместило на 45. место од 79 земаља колико је учествовало у овом кругу PISA 
истраживања. Још један важан налаз за образовну политику је и да ученици у гимназијама 
постижу боље резултате у односу на своје вршњаке у средњим стручним школама и да се 
између гимназијалаца и ученика који похађају трогодишње средње стручне образовне 
профиле постигнуће у просеку разликује и за око 150 поена. И резултати анализе завршног 
испита у основној школи дају слично упозорење -ЗВКОВ је припремио током 2019. године 
Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у 
школској 2018/2019. години41и према овим резултатима више од половине округа постиже 
исподпросечна постигнућа на тесту из српског језика и комбинованом тесту, а да две трећине 
округа има исподпросечне резултате на тесту из математике. 

                                                           
36 Квалитет рада образовно-васпитних установа у Републици Србији, Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања, Београд, 2020. 
37Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гл. РС – Просветни гласник", бр. 
14/2018). 
38 Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Сл. гласник РС ", бр. 10/2019). 
39 Правилник о стручно-педагошком надзору ("Сл. гласник РС ", бр. 87/2019). 
40Достуно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/02/PISA-2018-IZVE%C5%A0TAJ.pdf 
41 Извештаји су доступни на страници ЗВКОВ-а - https://ceo.edu.rs/wp-
content/uploads/2017/02/izvestaj-o-rezultatima-za-skolsku-2018-2019.pdf 
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Као припремне активности за пилот PISA 2021 истраживање ЗВКОВ је предузео следеће 
активности – преведени су и адаптирани задаци за тестирање, сачињен је узорак и остварена 
је комуникација и сарадња са школама.  

За унапређивање система праћења постигнућа ученика важно је и успостављање 
Јединственог информационог система просвете (ЈИСП). У 2019.години донет је Правилник о 
Јединственом информационом систему просвете42 који прописују ближе услове и начин 
успостављања ЈИСП-а, као и Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог 
образовног броја43.  

Активности које се остварују у оквиру пројекта Унапређивање квалитета средњег образовања 

и васпитања путем увођења завршних испита (општа, уметничка и стручна матура и 

завршни испит на крају трогодишњег средњег стручног образовања и васпитања) - Државна 

матура, који је почео са реализацијом 2019. године, представљају неке од најважнијих 
активности које се предузимају у циљу објективнијег праћења постигнућа након средње 
школе. Имајући у виду комплексност овог реформског подухвата као и потребу за поступним 
развојем свих аспеката, процедура и механизама за осигурање квалитета овог испита, МПНТР 
је донело одлуку о једногодишњем померању почетка примене - ако се нови план оствари 
државна матура на крају средњег образовања први пут ће бити спроведена 2021/2022. године 
(деца рођена 2005. године и касније могу да очекују да полажу нову матуру). Планирано је да 
од 2022. године резултати државне матуре замене пријемне испите за упис у систем високог 
образовања, односно да резултати државне матуре буду интегрисани у процедуре пријема на 
високошколске установе. ЗВКОВ је радио на припреми задатака за базу задатака која ће се 
користити у првој фази имплементације матуре из општеобразовних предмета. Припремљено 
је по 200 задатака из математике, српског језика, физике, историје, географије, биологије и 
хемије. За 2019. годину планирана је припрема задатака за стране језике и превод постојећих 
задатака на језике националних мањина. У средњем стручном образовању завршни испити се 
тренутно реализују у складу са методологијом која је развијена за образовне профиле који у 
датој школској години долазе до завршне године, а ученици ових профила од 2021. године 
полажу завршни испит по новом концепту (практично годину дана раније од већине осталих 
ученика генерације јер су у питању трогодишњи образовни профили). Током 2019. године 
остварен је низ консултативних активности између МПНТР, ЗВКОВ-а, ЗУОВ-а и тима Пројекта.  

Када говоримо о дуалном моделу у средњем стручном образовању, систем осигурања 
квалитета ослања се на постојећи али има и додатне компоненте. У току 2019. године 
Привредна комора Србије (ПКС) је усвојила измене и допуне Правилника о организацији 
саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз 
рад код послодавца44.  У складу са Законом о дуалном образовању и наведеним правилником 
ПКС је током 2019. године реализовала акредитацију компанија, организовала обуке за 

                                                           
42 Правилник о Јединственом информационом систему просвете42 („Сл. гласник РС“, број 81/2019). 
43 Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја ("Сл. гласник РС ", 
број 81/2019). 
44Правилника о организацији саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за 
извођење учења кроз рад код послодавца ("Службени гласник РС", бр. 46 од 15. јуна 2018, 74 од 18. 
октобра 2019). 
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инструкторе, успоставила и редовно ажурирала Регистар послодаваца45 који су испунили 
услове за извођење учења кроз рад и успоставила регистар потписаних уговора о дуалном 
образовању46. Успостављањем ових регистара омогућава се транспарентност података о 
компанијама и школама са којима компаније имају потписане уговоре о дуалном образовању. 
У циљу успостављања система за праћење стручног образовања, у 2019. години је започет рад 
на креирању предлога оквира за праћење и вредновање Националног модела дуалног 
образовања са целокупним сетом инструмената, чије пилотирање је почело исте године, а 
током 2020. године се очекује наставак рада на у овом пољу.  

Током 2018. године припремљени су, а почетком 2019. године и усвојени Правилник о 
стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и 
студијских програма и Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа47. Акредитација и провера квалитета након паузе која је трајала до 
успсотављања оперативних капацитета НАТ обављала се унапређенм процедурама и 
применом нове методологије.Једна од највећих замерки претходној процедури, а у исто време 
и оно што су евалуације циклуса акредитације показале, био је начин рада рецензената. ENQA 
у свом извештају похваљује све новине у вези са структуром комисија и избором рецензената 
који више нису анонимни, али истиче да чак и уколико постоји интерни процес вредновања 
рада рецензената на основу кога им се додељују предмети - тај процес није довољно јасан и 
транспарентан. 

1.5. Развој инклузивног образовања 

 
Према подацима РЗС за почетак школске 2019/2020. године основне школе и одељења за 
ученике са сметњама у развоју похађа 0,87% од укупне ученичке популације основношколског 
узраста (укупно 4.494 ученика). То Србију сврстава међу земље са најмањим постотком 
ученика који основно образовање похађају ван типичних основних школа. Међутим у 
основним школама у Србији и даље су дозвољена посебна одељења за децу са озбиљним 
тешкоћама, често комбинована и не постоји довољно података о стварној структури ученика 
према врсти тешкоће који похађају та одељења.  

Рад на унапређењу инклузивног образовања одвија се кроз више развојних праваца, кроз 
националне политике, пројекте међународних партнера и међу-секторску сарадњу. Ова 
мобилизација већег броја ресурса довела је до значајних корака у 2019. години. Почевши од 
јачања капацитета самог система, МПНТР је у оквиру пројекта „Унапређење инклузивног 
образовања кроз активности рада Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и 
заштиту од насиља и дискриминације“, који се реализује у оквиру Радног плана за период 
2019-2020. потписаног између UNICEF-а и МПНТР посебно радило наоснаживању запослених 
у школама за превенцију осипања ученика, као и групе саветника спољних сарадника за 
подршку учењу свим ученицима кроз процес диференцијације наставе. Обучено је 180 

саветникa спољних сарадника из свих школских управа. Важна карактеристика ефективних 

                                                           
45Доступно на https://dualnoobrazovanje.rs/registri/) 
46 Доступно на https://dualnoobrazovanje.rs/registri/ugovori/ 
47Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа 
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2019). 
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политика усмерених на подршку осетљивим групама је сарадња сектора, и у том смислу, у 
2019. години у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина радило се на 
унапређивању компетенција чланова интерресорних комисија (ИРК) за процену потреба за 
додатном образовном, здравственом и социјалном подршком кроз програм обуке 
„Мултисекторском сарадњом до квалитетне подршке детету, ученику и одраслом“.Обука је у 
два циклуса реализована у Нишу, Крагујевцу, Београду и Зрењанину за око 560 чланова ИРКиз 
области образовања, социјалне заштите и здравља, као и координатори и председници ИРК-
а.  

На нивоу предшколског васпитања и образовања, активности су биле највише фокусиране на 
повећање обухвата деце из осетљивих група, пре свега Рома. У оквиру пројекта Инклузивно 
предшколско васпитање и образовање48 почело се са отварањем простора за око 17.000 нових 
места за децу узраста од 3 до 5,5 година у новим, реновираним или пренамењеним објектима 
у минимум 30 градова и општина у Републици Србији. Такође је планирано да се обезбеде 
субвенције за локалне самоуправе, како би се најугроженијим породицама омогућило 
бесплатно укључивање деце узраста од 3 до 5,5 година у програме предшколског васпитања 
и образовања. Још један пројекат усмерен на јачање локалне заједнице је пројекат Подршка 

реформи система предшколског васпитања и образовања (IPA 14 - SUPER project) који даје се 
подршка актерима на локалу да се повезују и остваре виши ниво сарадњекакао би се створила 
синергија мера усмерених на најугроженије породице.  

Иако су педагошки асистенти дуго већ део система, и како показује пракса имају важну улогу 
у многим школама, њихов статус до сада није био потпуно регулисан па тако нису ни све 
школе којима су потребни могле да добију такву подршку. МПТНР је током 2019. донело 
Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту49 који регулише и прописује 
рад педагошког асистента за децу и ученике ромске националности којима је потребна 
додатна подршка у образовању, затим рад педагошког асистента за рад са децом и ученицима 
са потешкоћама у развоју, као ирад андрагошког асистента.  

Школе за ученике за тешкоћама у развоју у будућности се виде и као ресурс центри за типичне 
школе, а оне које су и до сад биле активне на тај начин наставиле су да пружај подршку 
типичним школама. У школи „Вељко Рамадановић“ у Земуну одржана је Обука наставника за 
рад са децом/ученицима са сметњама вида и пружање подршке током описмењавања на 
Брајевом писму за 7 наставника који у својим одељењима имају децу која користе Брајево 
писмо. 

И у 2019. години се наставило са програмом Набавка уџбеника и других наставних средстава 
за ученике основних школау циљу обезбеђивања бесплатних уџбеника, уџбеничких комплета 
и других наставних средстава које је школа изабрала за процес наставе и учења у школској 
2019/2020. години. У 2019. години обухват ученика из социјално угрожених категорија 

                                                           
48Пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање је пројекат Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије уз подршку Светске банке. Пројекат има за циљ унапређење 
доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог 
рођења до 6,5 година, а нарочито за децу из друштвено осетљивих група.  
49 Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту ("Сл. гласник РС", бр. 87/2019) 
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(прималаца социјалне помоћи) који су идентификовани као корисници бесплатних уџбеника 
је био већи него у претходној години (15,5%) и износио је 16,5%; а обухват планираних школа 
је био 100%. 

Средња школа још увек није обавезна и из тог разлога чини се да су претходни нивои 
образовања били више у фокусу инклузивних политика али проценат ученика који се школују 
по ИОП-у у средњим школама расте из године у годину. Према подацима из ЈИСП-а, у школској 
2018/2019. години од 252.108 ученика средњих школа (гимназије, средње стручне и 
уметничке школе) 566 ученика се образовало по ИОП-у1 (0,22%), 1.154 ученик по ИОП-у2 
(0,46%), а 113 ученика према ИОП-у3 (0,04%).За сада се мере подршке приликом уписа своде 
на стипендије и афирмативну меру уписа у средњу школу за ученике ромске заједнице. У 
школској 2019/20. години путем афирмативне мере уписано 2.009 ученика ромске 
националности, од чега су 57% ромске девојчице. Више од 65% ученика који су уписани путем 
афирмативне мере, а који су корисници стипендија и имају менторску подршку завршавају 
средњошколско образовање.  

Увођењем дуалног модела средњег стручног образовања питање равноправности се из школа 
пренело и у радни контекст - обавезу за једнаким поступањем према ученицима и 
приступачности образовања сада деле наставници и инструктори у компанијама. Програм 
обуке инструктора је саставни део Правилника о програму обуке, ближим условима и другим 
питањима од значаја за полагање испита за инструктора50(област 5).  

Образовање ученика миграната и ученика уписаним по процесу реадмисије. И у 2019. 
години, кроз подршку коју је МПНТР обезбедило школама из програма MADAD 2 и 
ангажовањем посебних спољних сарадника школа, деца из породица које се налазе у 
прихватним и азилним центрима могла су да похађају школе у близини.  

У раду са ученицима мигрантима/тражиоцима азила већина школа примењивала је 
прилагођен приступ наставе, а конкретно остваривање је зависило од услова рада и динамике 
транзиције ученика. Школе су такође, у већем броју, уредноводиле школску и педагошку 
документацијукоја укључује и школски извештај за ученика мигранта/тражиоца азила са 
резимеом на енглеском језику. У септембру 2019. године настављен је упис ученика 
миграната у установе образовања и васпитања. Обухват системом образовања и васпитања 
ових ученика у школској 2019/20. години је 97-98%. 

Бројно стање ученика миграната, школска 2019-2020. година 

Школска 2019/2020. година 

2019 ОШ СШ ППП Тотал 

Септембар 131 59 18 208 

Октобар 124 59 9 192 

                                                           
50 Правилник о програму обуке, ближим условима и другим питањима од значаја за полагање испита 
за инструктора ("Сл. гласник РС", 70/2018) 
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Новембар 135 51 11 197 

Децембар 118 50 5 173 

 

Проценат ученика миграната који настављају образовање у средњим школама расте из 
године у годину. У школској 2018/2019. години 17% ученика мигранта су наставили 
школовање у средњим школама. У школској 2019/2020. години тај проценат је 28-30%. 
МПНТР је овај процес подржало регулисањем процедуре завршног испита и залагањем 
школских управа да се пронађу места за ове ученике у средњим школама. Просветни 
саветници при школским управама мапирали су жеље ученика миграната осмих разреда у 
сарадњи са школама, затим су мапирали средње школе које су у близини центара и у којима 
има слободних места после другог уписног рока, обавестили су средње школе о могућностима 
укључивања ученика миграната у наставни процес и информисали су родитеље и децу 
мигранте о овој могућности. 

МПНТР наставља са унапређивањем доступности и квалитета образовања ученика 
миграната/тражилаца азила кроз нови пројекат „Подршка систему управљања миграцијама у 
Републици Србији“ у оквиру Посебне мере за јачање капацитета Републике Србије за 
реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима, 
одобрене у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (IPA II). Трајање пројекта је 18 
месеци, јануар 2020 - јун 2021. година, а специфични циљ дела пројекта који се односи на 
област образовања је побољшати капацитет професионалаца у образовном систему да пруже 
адекватну подршку мигрантима да бисе такостворило подстицајно и толерантно образовно 
окружење. 

Школе су имале могућност да кроз грантове реализују активности посебно прилагођене 
њиховим потребама и ученицима са којима раде па је тако одржано и преко 600 ваннаставних 
активности, преко 700 допунских часова, израђен је велики број индивидуалних планова и 
набављено око 800 комплета уџбеника и наставних средстава. Све добре праксе у школама су 
документоване и публиковане кроз Каталог добре праксе51 и онлајн платформу52.  

Ученици враћени по Споразуму о реадмисији су такође категорија ученика о којима се посебно 
води рачуна с обзиром на тешкоће са којима се често срећу приликом укључивања у наш 
систем образовања. Током школске 2019/20. године у основне школе на територији 
Републике Србије уписано је укупно 77 ученика, повратника по реадмисији, 32 девојчице и 45 
дечакa. За ове ученике се примењују олакшане процедуре уписа и/или враћања у школу, док 
тим за претходну проверу знања врши процену претходног знањаи следи укључивање 
ученика у редовну наставу. Већина ученика враћених по реадмисији у школској 2019/2020. 
години је уписана је у узрасно одговарајући разред, њих 70 (91%), и тиме нису изгубили 
годину школовања, док су остали уписани у ниже разреде према резултатима претходне 
провере знања и способности. Током текуће школске 2019/2020. године ученици враћени по 
реадмисији укључени су у 19 основних школа у школским управама: Београд, Крагујевац, 

                                                           
51 Доступно наhttp://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/MADAD-katalog-dobre-prakse.pdf 
52 Доступно на  www.remis.rshttps://remis.mycpanel.rs/suite1/katalog_dobrih_praksi/ 
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Лесковац, Ваљево, Сомбор, Чачак, Крушевац, Краљево и Зрењанин. Највећа концентрација 
повратника забележена је у школским управама Београд, Зрењанин и Лесковац. Од уписаних 
ученика75 су добили бесплатне уџбенике, а посебну меру подршке ученицима повратницима 
представљају педагошки асистенти који својим ангажовањем ублажавају последице 
одсуствовања са наставе и доприносе редовности похађања исте. Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја је кроз конкурс за коришћење буџетских средстава определило 
средства за 1 пројекат чији корисници су, између осталог, и породице и ученици повратници 
по реадмисији. 

2. Повећање обухвата образовањем 
 
Иако Република Србија има скоро потпунобухват основним образовањем, мали проценат деце 
који ипак остане искључен концентрисан је у групама становништва које се сматрају 
осетљивим. Како је основно образовање једини обавезни ниво образовања у Србији, ова 
искљученост је још видљивија на нивоу обухвата деце од 3,5 до 5,5 година предшколским 
васпитањем и образовањем и у средњем образовању. 

Предшколско васпитање и образовање. У предшколском образовању јасно се види разлика 
у обухвату у различитим старосним групама али подаци, такође, указују и на мањак 
капацитета установа да приме сву децу па је тако у 2019. години6.740 деце остало неуписано 
због попуњености капацитета. У школској 2019/2020. години, деце узраста од шест месеци до 
три године чине 24%, а деце од навршене три године до поласка у школу 76% популације 
обухваћене предшколским васпитањем и образовањем. Обавезни припремни предшколски 
програм похађало је 63.773 деце што чини 97,36% деце одговарајуће старосне групе (30.959 
девојчица и 32.814 дечака). Већи део њих (55%) је припремни предшколски програм похађало 
у целодневном трајању53.  

У складу са овим подацима, МПНТР је фокусирало активности на повећање обухвата у узрасној 
категорији где је он мањи и на проширење капацитета у складу са потребама локалних 
самоуправа. У оквиру пројекта IPA 2014 – SUPER project и очекиваног резултата пројекта да се 
пружи подршка јачању професионалних капацитета ЈЛС, реализовано је седам тродневних 
обука54 којима је присуствовало 200 представника из 50 укључених локалних заједница, док 
је крозпројекат Инклузивно предшколско васпитањепочело и повећање броја слободних 
места (изградња нових, реконструкција, адаптација и пренамена расположивих објеката и 
простора у локалној заједници), посебно за децу из осетљивих друштвених група, узраста од 
3 до 5,5 година. Како би се намириле разноврсне потребе породица, Закон о предшколском 
васпитању и образовању је поставио правни основ за доношење правилника којим ће се 
ближе уредити остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и 
других облика рада и услуга које остварује предшколска установа, што треба да допринесе 
увођењу макар полудневног предшколског програма у трајању од једне школске године за сву 

                                                           
53Доступно на: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20191098.pdf   
54 Обуке су реализоване током октобра и новембра 2019. у Брзећу, Шапцу, Крагујевцу, Нишу, Голупцу, 
Тителу и Вршцу. 
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децу између 3 и 5,5 година. Пројекат IPA 14 - SUPER project у оквиру својих активности 
подржава и израду потребне легислативе. 

Основно образовање. На почетку школске 2018/2019. године број ученика у основним 
школама износио је 52.7834 (256.245 девојчице), а на почетку 2019/2020. године износио је 
517.826 (251.835 ученице) што је за 10.008 ученика мање него у претходној школској години55. 
Овај пад може да буде и узрокован миграцијама и депопулацијом али како за школску 
2019/2020. годину не постоје доступни подаци о обухвату не може се тврдити са сигурношћу 
да је и он остао на истом нивоу.  

Имајући у виду да је основни изазов осмишљавање и примена механизама којима може да се 
повећа обухват ученика из осетљивих група, а касније и спречи њихово осипање из 
образовања, осим системских мера које су започете претходних година, током 2019. године 
реализовани су и различити пројектни у сарадњи са међународним партнерима. Само неки од 
њих су: „Образовне мере у превенцији дечијих бракова„ и "Превазилажење разлика у 
правичности и повећање приступа квалитетном инклузивном образовању за децу ромске 
националности и другу децу изван школског образовања" (UNICEF), "Унапређивање 
компетенција установа за превенцију и поступање у случајевима дискриминације" (GIZ) , 
„Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“ 
(Песталоци дечија фондација“, и „Квалитетно образовање за Ромске ученике“ (Save the 
Children). Почетком 2020. године започет је и пројекат „Партнерство за праведно квалитетно 
образовање“који реализује ЦИП-Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са МПНТР, уз 
подршку Песталоци дечије фондације и који за циљ има да допринесе да ромска и друга деца 
из сегрегисаних школа и школа у ризику од сегрегације остваре право на квалитетно 
образовање. 

МПНТР је у циљу превенције дискриминације и сегрегације, уз постојећи 
антидискриминациои законодавни оквир, развило и цео сект пратећих аката56. Према 
Правилнику о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране 
запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања, сегрегација 
је препозната као посебно тежак случај дискриминације у спровођењу образовно-васпитног 
процеса и ако постоји на нивоу школе неопходно је укључивање и локлане самоуправе у циљу 
израде акционог плана десегрегације.  

У циљу јачања капицитета свих одговорних страна у овој области, на Листи програма од јавног 
интереса налази се и обука за наставнике„Да нам антидискриминација буде инспирација“ –
превенција и превазилажење дискриминације у вртићу и школи. Обука ће бити реализована 
од стране GIZ-а и ЦИП-а, а циљна група су запослени у предшколским установама и школама.  

Са циљем ширења мреже педагошких асистенатаи ангажовањем нових, расписан је позив 
основним школама да се пријаве за ангажовање педагошких асистената на основу утврђених 

                                                           
55Доступно на:https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201073.pdf 
56Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 
детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 22/2016) и 
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 
вређања угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС", бр. 65/2018). 
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критеријума. На исти начин, ушколској 2018/2019. години укупно је ангажован 
261педагошки асистент у основним школама иу предшколским установама. 

Једна од идеја која се развила из потребе да се подршка школама на неки начин оптимизује, 
развијен је модел у коме се бирају школе које представљају подршку за више других школа у 
окружењу и тај модел је пилотиран током 2019. године уз подршку UNICEF-а57. Пилотиран је 
и нови модел образовања ученика са великим образовним дисконтинуитетом или тешкоћама 
у учењу. Пилотирање модела се односило на децу старију од седам и по година (која никада 
нису уписана у први разред, или су започела па су из неког разлога прекинула школовање, као 
и децу мигранте и друге који одустају од школовања) и спроводило се у школи "Бранко 
Пешић" из Земуна у сарадњи са седам других основних школа у Земуну. 

Како би се олакшао приступ образовању страним држављанима, лицима без држављанства и 
тражиоцима држављанства, у ЗОСОВ-у58је сада прописано да они остварују право на 
образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане РС 
али уз важну новину, а то је да се за децу и ученике, прогнана и расељена лица, избеглице и 
мигранте и децу и ученике који су враћени у земљу на основу споразума о реадмисији и која 
не познају језик на коме се настава установа - организује учење српског као страног језика. 
ИАгенција за квалификацију је, у складу са поједностављеном процедуром за изједначавање 
сведочанства односно захтева за нострификацију диплома, омогућила за 65 (током школске 
2019/2020. године) ученика олакшано похађање наставе.  

Наставило се и са праксом пружања помоћи и подршке ученицима из осетљивих група59кроз 
набавку уџбеника и других наставних средстава.  

Средње образовање. Ученици у Србији у највећем проценту уписују за средње стручне школе, 
док гимназије и уметничке школе бира око 24% ученика.  

Средње образовање у Републици Србији још није обавезно, и његов обухват је мањи него 
основним образовањем иако показује раст последњих година. Оно што и даљене оставља 
простор за оптимизам је то да да стопа осипања у средњем образовању иде и до 1% на 
годишњем нивоу.Као битан корак ка увођењу обавезног средњег образовања 2019. годинеје 
израђена студија изводљивости увођења обавезног средњег образовања којауказује на то да 
тај потез не би изискивао нове људске ресурсе и инфраструктурна улагања, а да би значајно 
утицао на смањење напуштања школовања. 

С обзиром на начин уписа у средње школе кроз распоређивање на основу листе жеља, ученици 
који желе да упишу средњу школу углавном буду уписани негде али ризик од осипања постоји 
услед незадовољства уписаним профилом (ученик није имао довољно бодова да упише неки 

                                                           
57 Пројекат "Превазилажење разлика у правичности и повећање приступа квалитетном инклузивном 
образовању за децу ромске националности и другу децу изван школског образовања". 
58Члан 23. Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
59 Ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи); 
ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање 
стичу по индивидуалном образовном плану и ученике који образовно-васпитни рад не остварују по 
индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, 
електронски формат); ученицима који су у породици треће или свако наредно рођено дете. 
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од профила или школа које су му биле прве од жеља), лоше материјалне ситуације или слабог 
предзнања које носе из основне школе. Обухват ученика из осетљивих група и даље је далеко 
мањи него ученика из опште популације и самим тим мере које МПНТР предузима су пре свега 
усмерене на подршку не само при упису него и похађању за ове ученике.  

У оквиру пројекта „Израда, спровођење и праћење одрживог државног механизма за доделу 
стипендија ученицима средњих школа ромске националнсти“ (IPA 2014), омогућено је да се 
број стипендија ученицима средњих школа ромске националности увећа за 500 уз благе 
критеријуме који се односе на постигнуће и владање.Кроз исти пројекатнастављена је 
менторска подршка за 180 стипендиста Фонда за образовање Рома (REF) који су остварили 
право да обнове стипендију ушколској 2019/20. години што је од изузетне важности за 
праћење ученика који су уписивани под повољнијим условима.Досадашњи резултати 
показали су да је у школској 2019/2020. години путем афирмативне мере уписано 2.009 
ученика ромске националности, од којих је 56% ромских девојчица. Посебно је важно истаћи 
да подаци МПНТР показују да више од 65% уписаних ученика путем афирмативне мере и који 
су корисници стипендија и истовремено имају менторску подршку - завршавају 
средњошколско образовање. 

Процена је да програм функционалног основног образовања одраслих похађа 40% 
припадника ромске заједнице.  

Измењен је и Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама60у делу 
блажих критеријума за осетљиве друштвене групе – престао је да се примењује критеријум 
успехаза ромскеученике, ученике без оба родитеља и ученика са инвалидитетом. 

Како се тренутно скоро 75% ученика уписује у средње стручне школе, у извештајном периоду 
је било кључно обезбедити да приступ буде праведан и доступан али и у складу са стварним 
потребама привреде. У том смислу, две најзначајније активности су биле израда 
градског/општинског предлога плана уписа и израда предлога плана уписа на нивоу школске 
управе. У поређењу са прошлом годином није дошло до промена критеријума које треба узети 
у обзир приликом креирања уписа у средње школе за 2019/2020. школску годину али је доста 
активности било посвећено повећању обухвата дуалним образовањем, пре свега кроз 
подстицање послодаваца да се укључе и промоцију међу ученицима и родитељима. Тако је 
број дуалних образовних профила повећанна 37, од чега су креирана 4 нова образовна 
профила која се спроводе по дуалном моделу у складу са потребама тржишта рада у областима 
информационих технологија, војног ваздухопловства, грађевине, текстилства и кожарства. У 
периоду од децембра 2018. до јуна 2019.године реализована је промоција Националног 
модела дуалног и предузетничког образовања у којој су поред школа и компанијаиз града у 
коме се реализовала промоција, учесници биле и школе и послодавци. Поред промотивних 
активности на локалном нивоу организована је и Недеља дуалног образовања у сарадњи са 
Привредном комором Србије (ПКС) која је трајала од 21. до 25. октобра 2019. године, а у 
оквиру које су организовани сусрети „Дуално образовање – искуства немачких компанија у 
Србији“61 и „Дуално образовање у Србији 2019: улога приватног сектора“. У циљу промоције 

                                                           
60 Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама (“Сл. гласник РС”, бр. 46/10, 
47/11, 56/12, 75/13 и 111/17) 
61 Доступно на:http://www.mpn.gov.rs/zapocela-nedelja-dualnog-obrazovanja-u-srbiji/ 



31 

 

организоване су и две конференције „Дуално образовање – да знам шта радим“62 и„Дуално 
образовање – знање за будућност“63 у организацији МПНТР и ПКС.  

За повећање обухвата општим средњим образовањем мере су биле више усмерене на 
иновирањепланова и програма наставе и учења и биле су тесно повезане са мерама за 
унапређивање квалитета да би се ова врста средњошколског образовања и васпитања 
учинила атрактивнијом за ученике. Односно, у складу са трендовима у економији и исказаном 
интересовању ученика, уоквирима гимназијског образовања у школској 2019/2020. години 
дошло је до повећања броја специјализованих ИТ одељења у гимназијама широм Србије, као 
и до увођења специјализованих одељења за биологију и хемију. 

Важно је поменути да је континуитет између основног и средњег образовања препознат и од 
стране међународних партнера, па је тако Песталоци дечија фондација започела са другом 
фазом пројекта „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку у 
средњу школу“ где је акценат пројекта, овога пута, повезивање основних школа са којима је 
рађено током претходне три године са средњим школама ка којима гравитирају ученици у 
ризику да не наставе школовање после основног образовања и васпитања. На тај начин, око 
ученика се ствара континуирана подршка, а посебно је важно нагласити да ће се у оквиру 
пројекта тестирати и модели сарадње основних и средњих школа саЈЛС у осигурању 
транзиције ученика из основних у средње школе и превенцији осипања из средњег 
образовања.  

Високо образовање. Посебан сегмент Пројекта Државна матура посвећен је припреми 
високошколских установа за интегрисање резултата са будуће државне матуре у своје 
процедуре пријема кандидата. С обзиром да високошколске установе имају аутономију која 
обухвата и услове за пријем кандидата, потребно је интензивно радити са представницима 
академске заједнице у увођењу и спровођењу велике реформе каква је државна матура, на 
чему се већ ради кроз пројекат Државна матура – наставници са високошколских институција 
су укључени у радне групе за израду испитног материјала а планирају се и радионице са 
циљем ваљаног информисања о државној матури и пружању подршке за интегрисање 
резултата са државне матуре у процедуре универзитета и других високошколских установа.  

Закономсу омогућене олакшице за студенте који уз ради студирајуу погледу минималног 
броја остварених ЕСПБ бодова у школској години (30 ЕСПБ), као и дуже трајање статуса 
студента на уписаном студијском програму (у троструком трајању редовног трајања 
студијског програма). 

Када је реч о подршци осетљивим групама студената у 2019. године измењен је Правилник о 
ученичким и студентским кредитима и стипендијама64 и, као што је већ напоменуто, у делу 
блажих критеријума за осетљиве друштвене групе – не примењјује се више критеријум успеха 
за ромске ученике, ученике без оба родитеља и ученика са инвалидитетом.Афирмативне мере 
за упис на факултете и даље постоје у форми норми места која се чувају за одређене групе 

                                                           
62 Доступно на:http://www.mpn.gov.rs/vise-od-1-000-ucenika-na-konferenciji-o-dualnom-modelu-
obrazovanja/ 
63Доступно на:http://www.mpn.gov.rs/odrzana-konferencija-dualno-obrazovanje-znanje-za-buducnost/ 
64 Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Сл. гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 
27/18 – др. закон и 10/19). 
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студената на сваком програму. То су, пре свега, ромски студенти и студенти са 
инвалидитетом. Ромски национални савет истиче да и поред покушаја да се овај процес учини 
транспарентним и праведнијим и даље постоје покушаји злоупотребе. У 2019. години овај 
савет је издао 141 препоруку за упис Рома по афирмативним мерама, а у 2019/2020. години за 
коришћење Програма афирмативне мере уписа на високошколске установе чији оснивач је 
Република Србија пријавило се 170 младих Рома и Ромкиња од којих је уписано 120.  

Кроз програме намењене страним студенима, такође, су реализовани нови уписи: „Свет у 
Србији“ за школску 2019/2020. са 116 стипендија; „Србија за Србе из региона“ за школску 
2019/2020. годину са30 стипендија; и кроз конкурс за стипендије Владе Републике Србије за 
школску 2019/2020. годину, за стране студенте по основу билатералних споразумадодељено 
је 73 стипендија за усавршавање на факултетима и 44 стипендија за похађање летње школе 
српског језика у трајању од 3 недеље. 

Образовање одраслих. Од свих полазника уписаних у Функционално основно образовања 
одраслих, само око половине заврши сва три циклуса.  Овако неповољна слика узрокована је 
различитим факторима. Ако говоримо о разлозима полазника они се углавном односе на 
нерешено питање превоза (цена превоза је висока јер су полазници незапослена лица, а школе 
су често удаљене од места њиховог становања), сезонски радови (посебно видљиво код 
полазника ромске популације) као и одустајање од завршног испита. Међутим и на 
системском нивоу постоје фактори који неповољно утичу на завршавање као што је 
недостатак квалификованог особља у школама које реализују ФООО и неприлагођеност 
мреже ових школа у односу на број и територијалну распоређеност одраслих особа којима је 
овај вид образовања потребан65. Доношење Правилника о стандардима услуга каријерног 
вођења и саветовања66 и Препорука за имплементацију плана примене стандарда услуга 
каријерног вођења и саветовања и Упутства о методологији за утврђивање потреба за 
стручним усавршавањем у органима јавне управе допуњен језаконодавни оквир образовања 
одраслихактима који би требало да допринесу бољем планирању понуде и обухвату 
адекватним програмима.  

Током 2019.године, у овој области, највише се радило на уређењу процедура за добијање 
лиценце за ЈПОА и проширењу њихове програмске понуде. Ипак, - у 2019. години школе су 
добиле акредитацију за 8 програма, народни универзитети за 34, а друге организације за 30 
програма обуке, што у односу на 2018. годину представља смањење броја програма обука које 
реализују школе (19 програма у 2018.) и повећање броја програма обука које реализују 
народни универзитети (9 програма у 2018.), док је број програма других организација исти 
(30 програма у 2018.). 

У складу са Владиним мерама за повећањем ИТ обука уоквиру неформалног образовања 
одраслих, током 2019. године реализоване су обуке у склопу програма преквалификације за 

                                                           
65 Годишњи план образовања одраслих у Републици Србији за 2019. годину. Доступно на: 
http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/ 
66 Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања ("Сл. гласник РС", бр. 43/19). 
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запослене67 и објављен је позив за програм преквалификације за ИТ намењен особама са 
инвалидитетом са територије града Београда68.  

 

3. Повећање релевантности образовања 
 
Релевантност образовања посматрана кроз усклађеност санепосредним и развојним 
потребама појединаца, економског, културног, истраживачког, образовног, јавног, 
административног и других система изгледа као јасан циљ, али у ствари у питању је 
континуиран процес одржавања релевантности пре него постизање одређеног циља. 
Односно, сталне промене у свим доменима са којима образовање треба да буде у складу чине 
да се и мере усмерене на релевантност стално прате, евалуирају и ревидирају.  

Неки инструменти као што је Национални оквир квалификација или и сарадња са светом рада, 
важни су за све нивое образовања те су зато издвојене у овом извештају, а посебно су 
представљене мере остварене на појединачним нивоима система и које се односе на 
иновирање планова и програма наставе и учења као и уписну политику. 

3.1. Национални оквир квалификација 

 
Закон о националном оквиру квалификација69 (ЗНОК) усвојен је почетком априла 2018. 
године. У међувремену је припремљен Предлог закона о изменама и допунама закона о 
националном оквиру квалификација Републике Србије70 и усвојен је Закон о регулисаним 
професијама и признавању професионалних квалификација71 који ће се примењивати од дана 
приступања Србије Европској унији. 

Током 2019. године обезбеђени су неопходни услови за несметано функционисање Агенције 
за квалификација, која је преузела одређене надлежности и стручни кадар од ЗУОВ-а и 
МПНТР-а.Унутрашњу структуру Агенције, поред поменутог ENIC/NARIC центра, чине и 
Центар за развој квалификација и подршку секторским већима НОКС (РКиПСВ центар) и 
Центар за акредитацију јавно признатих организатора образовања одраслих (ЈПОА центар). 

У фебруару 2019. године је започео пројекат ”Развој интегрисаног националног система 
квалификација у Републици Србији” који реализују Агенција, МПНТР и ангажовани експерти, 
са циљем успостављања и имплементације НОКС-а и усклађивања образовања и обуке са 
потребама тржишта рада. У оквиру овог пројекта формиране су радне групе које треба да се 
баве конкретним развојним питањима. Овај пројекат је финансиран средствима из програма 

                                                           
67 Доступно на: https://itobuke.rs/programi-obuka-prekvalifikacije-za-zaposlene-2019/ 
68 Доступно на: https://itobuke.rs/poziv-za-obuku-prekvalifikacije-za-it-za-osobe-sa-invaliditetom/ 
69 Закон о националном оквиру квалификација у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018). 
70 Овај предлог је у међувремену усвојен, те је у јануару 2020. године допуњен и измењен Закон о 
националном оквиру квалификација Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018 i 6/2020). 
71 Закон о регулисаним професијама и признавању професионалних квалификација ("Сл. гласник РС", 
бр. 66/2019). 
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IPA 2014, трајаће до 2021. године и, у односу на друге пројекте у којима Агенција учествује 
(описани у наставку), најдиректније је усмерен на активности и потребе Агенције. 

Агенција учествује и у неколико националних и регионалних пројеката (пројекат "Јачање 
капацитета релевантних институција у оквиру Уговора о реформи сектора образовања у 
Србији - Оснаживање везе између запошљавања и социјалне инклузије", финансиран из 
средстава Европске уније и који ће трајати до 2022. године; регионални пројекат „Према 
регионално заснованим стандардима занимања“ који спроводи Секретаријат Иницијативе за 
образовну реформу у Југоисточној Европи (ERI SEE), финансиран од стране Аустријске 
развојне агенције и који ће трајати до 2021. године; регионални пројекат ”Ефективно 
партнерство за побољшано признавање” финансиран у оквиру Erasmus+ програма и који ће 
трајати до 2021. године; пројекат „Европски оквир осигурања квалитета у стручном 
образовању и обучавању – Национална референтна тачка“ (EQAVET – NRP), финансиран из 
средстава Европске уније и који ће трајати до 2021. године).  

Одржане су и конститутивне седнице 12 секторских већа којима Агенција пружа стручну и 
техничку подршку. Ова секторска већа су током 2019. године усвојила пословнике о раду, као 
и програме рада за 2019. и 2020. годину. Крајем 2019. године испланирано је спровођење 
обука за чланове секторских већа ради унапређења капацитета за спровођење заједничких 
циљева НОКС, такође у оквиру пројекта ”Развој интегрисаног националног система 
квалификација у Републици Србији”, а прва од обука реализована је у јануару 2020. године. 

Унапређен је регулаторни оквир за имплементацију НОКС, будући да је 2019. године донет 
Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања72. Припремљено је 
неколико предлога правилника (Предлог правилника о развоју стандарда квалификација и 
Предлог правилника о садржини и начину вођења Регистра НОКС), а у априлу 2020. године је 
донет и Правилнико садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање 
стандарда квалификације73. Оно што следи је усвајање наведених предлога правилника и 
развијање додатних подзаконских аката који недостају и који су потребни за постизање пуне 
примене Закона о НОКС. 

У складу са својим надлежностима, Савет за НОКС и Агенција су усвојили неколико 
докумената у току 2019. године. Конкретније, Савет за НОКС је усвојио Препоруке за 
имплементацију плана примене стандарда услуга каријерног вођења и саветовања, Управни 
одбор Агенције је донео Правилник о висини накнаде за трошкове поступка признавања 
страних школских исправа и признавања страних високошколских исправа у сврху 
запошљавања и Правилник о висини накнаде за трошкове поступка давања одобрења другој 
организацији за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања 
одраслих74. 

                                                           
72 Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања („Сл. гласник РС“, бр. 43/2019). 
73Правилник  о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда 
квалификације („Сл. гласник РС“, број 53/2020). 
74 Правилник о висини накнаде за трошкове поступка признавања страних школских исправа и 
признавања страних високошколских исправа у сврху запошљавања и о висини накнаде за трошкове 
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Поред активности у вези са функционисањем Агенције, секторских већа и разрадом 
регулаторног оквира, рађено је и на развоју и унапређењу стандарда квалификација и 
унапређењу имплементације НОКС - израђено је нових осам предлога стандарда 
квалификација, а према новој методологији је унапређено још шест стандарда квалификација.  

У складу са пословима вођења Регистра НОКС, дефинисани су елементи које Регистар НОКС 
треба да садржи, а у наредном периоду, планира се развијање и усвајање софтверског решења, 
након чега ће уследити унос података и повезивање са осталим регистрима који су 
предвиђени Јединственим информационим системом просвете.  

3.2. Сарадња са светом рада 

 
Потреба да се послодавци и други релевантни актери из света рада активније укључе у 
образовање већ дуго је очигледна, с обзиром на замерке које се упућују образовном систему 
да не припрема довољно обучене кадрове или потребне кадрове у довољном броју.  

Како је ово питање посебно релевантно на нивоу средње стручног образовања и високог 
образовања, највише предузетих мера је и било на овим нивоима.  

Увођење дуалног модела образовања у средње стручно образовање представља 
најкомплекснију реформску меру јер је захтевало успостављање потпуно нових системских 
ослонаца, те је, осим регулаторног оквира који је развијан претходних година, ПКСтоком 2019. 
године радила на обезбеђењу сигурних услова за квалитетно учење на радном месту 
крозусвајање измена и допуна Правилника о организацији саставу и начину рада Комисије за 
утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца75. У складу са 
Законом о дуалном образовању и наведеним правилником ПКС је током 2019. године 
реализовала акредитацију компанија, организовала обуке за инструкторе, успоставила и 
редовно ажурирала Регистар послодаваца76 који су испунили услове за извођење учења кроз 
рад и успоставила регистар потписаних уговора о дуалном образовању77. Успостављањем 
ових регистара омогућава се транспарентност података о компанијама и школама са којима 
компаније имају потписане уговоре о дуалном образовању.  

У циљу бољег усклађивања са потребама оба сектора (образовање и рад) крајем 2019. године 
МПНТР је на предлог Комисије за развој и спровођење дуалног образовања оформило радну 
групу за измене и допуне Закона о дуалном образовању и Закона о средњем образовању и 
васпитању. Предлози измена и допуна оба закона су усвојени јануара 2020. године на седници 
Народне скупштине Републике Србије, a главни циљ је био да се направи јасна разлика између 
остваривања учења кроз рад у дуалним образовним профилима и профилима који то нису. 
Укратко - практична настава и професионална пракса, уколико се остварују у већем обиму од 

                                                           
поступка давања одобрења другој организацији за стицање статуса јавно признатог организатора 
активности образовања одраслих („Сл. гласник РС“, број 1/2020). 
75 Правилника о организацији саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за 
извођење учења кроз рад код послодавца ("Сл. гласник РС", бр. 46/2018, 74/2019). 
76Доступно на:https://dualnoobrazovanje.rs/registri/) 
77 Доступно на:https://dualnoobrazovanje.rs/registri/ugovori/ 
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25% остварује се као учење кроз рад, у складу са Законом о дуалном образовању(детаљније у 
поглављу о средњем стручном образовању). 

У сарадњи са Владом РС, МПНТР је мапирало градове и школе у којима ће се успоставити 
регионални тренинг центри, а то су Београд, Суботица, Ваљево, Пожега, Власотинце, Кула, 
Крагујевац, Зрењанин, Врњачка Бања и Кула. Намера је да се подрже средње стручне школе 
како би се унапређивали постојећи и развијалинови (дуални) образовни профили али и 
обезбедила подршка средњим школама за успостављање проширене делатности спровођења 
обука за привреду. У наредном периоду се очекује успостављање споменутих тренинг 
центара.  

Осим активног учешћа већ мотивисаних и заинтерсованих послодаваца, улажу се додатни 
напори да се број компанија укључених у спровођење дуалних образовних профила повећа, па 
су у том смислу остварена и нова значајна пратнерства. Један од примера је онај где је МПНТР 
потписало Меморандум о сарадњи у циљу стратешког партнерства у области дуалног 
образовања са немачком авиокомпанијом MTU Maintenance Serbia78. Потписивањем овог 
меморандума осигурава се креирање образовних профила у дуалном образовању са 
потребама привреде и стратешким опредељењима Владе РС. 

Најзаступљеније теме током 2019. године у оквиру Erasmus пројеката где су биле укључене 
школе у Србији тицале се стручног образовања и односиле су се на сарадњу образовних 
установа са сектором привреде. 

На нивоу високог образовања, у склопу унапређења процеса провере квалитета и 
акредитације установа и програма, изменом Правилника о стандардима и поступку за 
акредитацију високошколских установа79 као члан рецензентске комисије уведен је један 
стручњак за поједине области из групе послодаваца, професионалних или струковних 
удружења, тржишта рада, комора, кога предлажу одговарајуће организације.  

Развијен је и правни оквир за увођењекратких циклуса/програма студија (КП) који за циљ 
имају одговор на акутне потребе привреде.  

Важни је поменути да је на састанку Саветодавне групе за Оквир квалификација у Европском 
простору високог образовања (ЕОК) (одржаном у фебруару 2020. године)80, НОКС постао 
званично повезан са Европским оквиром квалификација тј. позитивно је оцењена 
усаглашеност НОКС са европским оквиром квалификација на основу Извештаја о 
самопроцени НОКС-а у области високог образовања. Повезивање НОКС са ЕОК у наредном 
периоду захтеваће рад на измени постојећих, односно примени нових исправа о 
квалификацијама које ће садржати информације о нивоу НОКС и нивоу ЕОК. Такође, у 
горепоменути Регистар НОКС биће потребно унети информације о нивоу квалификације из 
ЕОК. 

                                                           
78 Доступно на:http://www.mpn.gov.rs/potpisan-memorandum-o-saradnji-u-oblasti-dualnog-obrazovanja-
sa-nemackom-liderskom-avio-kompanijom-mty/ 
79 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Сл. гласник РС", 
бр. 13/2019) 
80Доступно на: http://noks.mpn.gov.rs/2020/02/oквир-квалификација-републике-србије/ 
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Закон о дуалном моделу студија у високом образовању81препознаје и компаније као 
окружење за учење студента, заједно са високошколском установом, а међусобни однос 
високошколске установе и послодавца се уређује уговором о дуалном моделу, док се 
међусобни однос послодавца и студента уговором о учењу кроз рад кроз. 

Erasmus пројекат Имплементација дуалног образовања у систем високог образовања у Србији 
(Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia) спровео је анкетирање међу 
предстанвицима привреде и дошао до података који говоре у прилог потреби за 
модернизацијом високог образовања. О начину, како, тадајош увек није постојала потпуна 
сагласност. Више од 50% испитаника представљали су мала предузећа,а 60% испитаника је 
сматрало да треба да буде инволвирано у систем дуалног високог образовања; ризици су 
препознати унедовољном теоријском знању и немотивисаности студената, недостатку 
ментора и у неусклађености академских програма са потребама компанија.  

3.3. Усклађивање планова и програма наставе и учења и студијских програма са 

друштвено-економским контекстом 

 
Образовање је континуум, а учење би требало да се одвија током читавог живота. Из тог 
разлога иновирање програма наставе и учења и студијских програма, како би образовање 
било усклађено са друштвеним и економским развојем, мора да се одвија на свим нивоима. У 
супротном, ученици не би могли да доследно граде свој корпус знања и компетенције јер би 
на неком нивоу долазило до дисконтинуитета. 

Предшколско васпитање и образовање као први ниво на ком дете добија могућност за рани 
развој кључних компетенција али и здрав социо-емоционални развој унапређено је Основама 
програма предшколског васпитања и образовања. Програм је донет са намером да се обезбеди 
континуитет у образовању као и повезивање са школом, породицом и локалном заједницом. 
Реализација овог програма помогнута је различитим програмима: Вртићи без граница3 

иУважавање разлика и спречавање насиља у предшколским установама у Србији, пројекат у 
оквиру кога је настао концептуални модел Вртић као сигурно и подстицајно окружење за 

учење и развој. ПројектиИнклузивно предшколско васпитање и образовање иIPA 2014 – SUPER 

projectпосебно су конципирани да одговоре на специфичне потребе локалних заједница и на 
тај начин понуду услуга предшколским установама учине релевантном за породице.  

У основном образовању, у складу са већ започетим реформама и приоритетима у области 
развоја ИКТ компетенција, унапређен је план и програм наставе и учења за први циклус 
основног образовања и васпитањаувођењем новог наставног предмета у све разреде овог 
циклуса – Дигитални свет (годишњи фонд 36 часова)82 који ће почети да се примењује од 
школске 2020/2021. године. 

                                                           
81 Доступно на:https://www.propisi.net/zakon-o-dualnom-modelu-studija-u-visokom-obrazovanju/ 
82 Правилник о изменама и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 2/2020) 



38 

 

Осим потребе да садржај планова и програма наставе и учења буде у складу са потребама 
друштвено-економског развоја, и сама организација наставе и учења мора да одговори на 
нове захтеве са којим се суочавају породице као што је дуже радно време, одсуство оба 
родитеља, мањак времена за рад код куће и сл. Један од начина да се у школама створи више 
простора за рад са децом након редовних часова је и рад школа у једној смени, при чему би 
онда друга половина дана могла да се користи за подмиривање различитих образовних 
потребе ученика,као и активности које доприносе развијању општих међупредметних 
компетенција, посебно предузетничке.  

Како би наставници могли да адекватно реализују иновирани програм расписан је и позив за 
нове програме стручног усавршавања. Приоритетне области овог позива биле су: 1) Развој 
међупредметних компетенција; 2) Ученичке задруге у систему образовања и васпитања – 
изазови и могућности; 3) Школски спорт; 4) Од књиге до игре – веза програма наставе и учења 
и ваннаставних активности.  

И у општем средњем и уметничком образовању напори да се програми наставе и учења учине 
релевантним били су усмерени пре свега на начин на који код ученика могу да се развијају 
компетенције и на постепено удаљавање од фокуса на садржај конкретних наставних 
јединица. У том смислу, радило се на исходно дефинисаној настави и примени разноврсних 
наставних метода и облика наставе. То значи да је прописан и већи број часова пројектне 
наставе, истраживачких активности и лабораторијских вежби. Обогаћивање понуде 
изборним предметима такође је важан инструмент јер на тај начин ученици могу развијају 
личне потенцијале и истражују интересовања.  

За ученике који су већ дефинисали своја интересовања и желе да се што раније развијају у 
специфичној области, проширен је број посебних одељења у гимназијама у којима ученици са 
посебним способностима за рачунарство и информатику стичу средње опште образовање и 
васпитање по посебном наставном плану и програму (ова могућност је од 2019. године 
проширена понудом у оквирудодатних 14 гимназија што чини укупно 50 гимназија чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина или ЈЛС), а уведена су и специјализована 
одељења за биологију и хемију.  

Одређени број гимназија сеприпрема да ученицима понудипрограм интернационалне матуре 
(International Baccalaurate Diploma Programme - IBDP) који ученицима даје прилику да уче по 
општеобразовном међународно верификованом програму који се остварује као посебан 
доуниверзитетски програм образовања и васпитања у трајању од најмање две године. Током 
2019. годинеразвијен и објављен Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у 
гимназији по програму интернационалне матуре83, а допуне правилника урађене су 2020. 
године. 

Иако су међународни модели пожељни као део понуде у образовном систему, не сме се 
занемарити ни потенцијал домаћих модела добре праксе. У складу с тим у 2019. години 
донесен је Правилник о модел установи.84 Циљ успостављања модел установе јесте развој, 
подржавање, промовисање и преношење примера изузетне образовно-васпитне праксе, а 

                                                           
83 Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у гимназији по програму интернационалне 
матуре (“Сл. гласник РС”, бр. 93/2019-256, 7/2020-84). 
84 Правилник о модел установи (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2019). 



39 

 

улога модел установе је да постојећу изузетну и иновативну праксу у одређеној области, 
односно аспекту рада, промовише, преноси кроз процес хоризонталног учења и даље 
унапређује. Модел установа имаће обезбеђену подршку на начин дефинисан правилником 
(детаљније у поглављу о опште средњем и уметничком образовању).  

Осим промоције добрих установа и надарени ученици су били у фокусу доносилаца одлука па 
је тако у 2019. години Фонд за младе таленте доделио је 1.512 награда ученицима средњих 
школа за постигнуте успехе на признатим такмичењима у земљи и иностранству, а МПНТР је 
2019. године донело одлуку о финансијском повећању стипендија младим истраживачима из 
области математике, физике, информатике, астрономије, биологије и хемије и доделило 10 
стипендија. Ученици су промовисани на интернет страници МПНТР али планира се и шира 
промотивна кампања која би укључивала и билборде и друга средства у циљу подизање 
мотивације свих ученика за изврсност.  

O најважнијим мерама у средњем стручном образовању донекле је било речи у делу у НОК-у и 
сарадњи са светом рада, Али оно што је важно нагласити је да су у рад Секторских већа и 
Савета за НОКС укључени сви релевантни актери за израду стандарда квалификације. 
Израдом планова и програма наставе и учења који су засновани на стандарду квалификације 
унапређује се квалитет и релевантност стручног образовања, па је тако током 2019. године 
припремљено 11 нових планова и програма наставе и учења и 4 профила ради усклађивања 
са Законом о дуалном образовању. Такође, израђени су и правилници и приручници за 11 
матурских/завршних испита. 

По завршетку једног нивоа образовања, од кључне важности је и начин на који потврђујемо 
да су ученици савладали планирани програм и да излазе из школа са релевантним 
компетенцијама. У оквиру пројекта„Унапређивање квалитета образовања кроз увођење 
испита на крају средњег образовања“ (Државна матура)85припремљен је Правилник о 
спровођењу државне матуре (у нацрту) и припремљено је и упутство за одржавање завршних 
испита у средњим стручним школама86. Крајем 2019. године, ЗУОВ је објавио јавни позив за 
чланове радних група за израду испитних материјала за одређене образовне профиле у 
стручном образовању у оквиру припреме за спровођење завршних испита 2020/2021. године 
и државне матуре 2021/2022. године у оквиру овог пројекта87.  

ВШУ су реаговале на потребе за новим кадровима па је у том смислуповећана потреба за 
кадровима који би предавали на језицима мањина довела и до стварања нових места на 
програмима.Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду реализује Програм за 
стјецањекомпетенција из хрватског језика, културе и књижевности са методиком рада у 
оквиру Центра за усавршавање наставника. МПНТР је у сарадњи са Високом струковном 
школом за васпитаче “Михајло Палов“ договорило да се свршеним студентима који су 
студирали на ромском језику изда уверење о познавању ромског језика, у складу са наставним 
планом и програмом по коме су студенти студирали и дипломирали, како би они могли 
директно да постану предавачи у школама. У складу са Закључцима семинара „Социјално 

                                                           
85 Доступно на: https://matura.edu.rs/projekat-drzavne-mature/ 
86 Доступно на: https://matura.edu.rs/dnevnik-aktivnosti/ 
87 Доступно на: https://zuov.gov.rs/javni-poziv-za-clanove-radnih-grupa-za-izradu-ispitnih-materijala-za-
obrazovne-profile-u-strucnom-obrazovanju-2/ 
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укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“за период октобар 2017–октобар 2019. 
године планирано је дасе рад Одељења за ромски језик на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду додатно ојачакроз сарадњу са Националним саветом ромске 
националне мањине у циљу едукације наставника за рад у образовним и 
научноистраживачким активностима у вези са ромским језиком и културом због повећаног 
интересовања ученика у основним школама за изборни предмет Ромски језик за елементима 
националне културе.  

Када су у питању студијски програми, њихова релевантност не односи се само на национални 
контекст већ и на укључивања универзитета у регионалне, европске и глобалне токове у 
области науке. Процес имплементације међународних, интеркултуралних и наднационалних 
елемената или интернационализација одвија се углавном кроз програме мобилности као што 
су Erasmus+, CEEPUS III (Central European Exchange Programme for University Studies), Campus 
Europae (међународни програм мобилности студената који се реализује под окриљем 
Европске универзитетске фондације са седиштем у Луксембургу) и др. Република Србија је 
постала пуноправна чланица Erasmus+ програма у фебруару 2019. године и током те године у 
оквиру високог образовања, високошколским установама из Србије у конкурсном року за 
2019. годинуодобрено је укупно 39 пројеката (централизоване и децентрализоване акције), 
док као партнери учествују у још 20 пројеката. Укупна вредност пројеката у мобилности за 
област високог образовања износи 2.295.059,00 евра. У пројектима мобилности укупно су 
учествовала 693 студента и 371 представник наставног особља. Када је реч о темама пројеката 
стратешких партнерстава, пројекти су оријентисани ка употреби иновативних наставних 
метода.Студентима се пружа могућност за одлазак у иностранство кроз CEEPUS III програм, 
кроз који је током 2018/2019. године реализованопреко 800 стипендијских месеци за наше 
студенте и више од 500 боравака на страним ВШУ за наше студенте и особље. 

Образовање одраслих је вероватно део образовног система који на најнепосреднији начин и 
за најкраће време полазницима треба да обезбедистицање компетенција и квалификација 
које су им потребне за тржиште рада али и кључне компетенције за функционисање у 
савременом свету. Из тог разлога чињеница да је у 2019. године, 310 средњих 
школареализовало програме преквалификације, доквалификације и специјализације у које је 
било укључено 8.554 полазника (што је много мање у односу на број планираних места - 
23.772) указује на неадекватно планирање.  

Иако ЈПОА своју понуду програма базирају на локалним потребама и труде се да одговоре на 
потражњуједан проблем остаје нерешен већ годинама. Наиме и поред уверења о савладаности 
програма и стицању квалификација и стручних компетенција88 и даље постоји несклад 
између послодаваца и организатора обука, јер обуке нису у потпуности признате код 
послодаваца и Националне службе за запошљавање, тј. не дају се исте шансе при 
запошљавању полазницима обука као онима који су завршили формално образовање што 
доводи до смањивања интересовања за обуке. За полазнике образовања одраслих још један 
демотивишући фактор представља и то што још није усвојен пропис који треба да дефинише 
поступак за признавање претходног учења (ППУ) иако је први корак у том процесу урађен - 

                                                           
88 Регулисано Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, 
садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 
89/2015). 
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израђен је Извештај о аналитичком прегледу документа ”Концепција развоја признавања 
претходног учења”89.  

Још увек се чека и оснивање ”универзитета” за треће доба као и развијање Програма 
образовања и стручне обуке одраслих на радном месту (workplace learning). Иако одређене 
институције које се воде као „универзитети“ за треће доба постоје у оквиру других 
организација нема довољно података о полазницима нити квалитету програма.  

Једна од мера која је била усмерена на регулисање понуде обука за подизање капацитете 
запослених у јавној управи, иако је планиранаГодишњим планом образовања одраслих Владе 
Републике Србије за 2019. годину, а не АП СРОС 2020.У том смислу, Национална академија за 
јавну управу (НАЈУ) је 2019. године усвојила Упутство о методологији за утврђивање потреба 
за стручним усавршавањем у органима јавне управе90.  

3.4. Уписна политика на нивоу средњег образовања 
 
Средње образовање је велика прекретница, у образовном континууму. Након њега ученици се 
опредељују да ли настављају школовање на ВШУ, укључују се у свет рада или можда потпуно 
мењају интересовање и стичу нове квалификације. Приликом планирања уписа се поставља 
системскопитање потребе за једном или другом врстом кадрова или нивоом стручне спреме, 
као и на који начин дете спровести целом образовном путањом, а да се осигура континуитет 
образовног искуства. Због тога упис у средње школе (опште и средње стручне), тј. политике 
уписа, морају да буду засноване на подацима из економског и привредног сектора као и 
различитим анализама уз уважавање циљева појединаца.  

Како само увођење и иновирање програма наставе и учења није довољно да се осигура да ће 
ученици и похађати одговарајуће програме у 2019. години усвојен је и Правилник о ближим 
условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у 
средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању91 што је од посебног 
значаја зато што каријеро вођење и саветовање није само инструмент за повећање обухвата 
образовања већ и важан механизам за спречавање осипања ученика из образовног система и 
бољу усклађеност аспирације ученика са потребама света рада. У том смислу реализује се и 
друга фаза пројекта Дечје фондације Песталоци „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из 
осетљивих група у преласку у средњу школу“у којој се јача како КВиС у школама тако и 
сарадња основних и средњих школа ради праћења ученика у ризику од осипања 
континуираним мерама подршке.  

Важан правац деловања је планирање уписа на локалном нивоу уз укљученост свих 
релевантних актера. Кроз Смернице за планирање уписа ученика у средње школе на локалном 
и регионалном нивоу, дефинисани су критеријуми икораци планирања уписа ученика у 
средње школе. На тај начин сваке године школе у свакој од ЈЛС се старају да је испланиран 

                                                           
89 Документ је настао 2015. године као резултат пројеката реформе средњег стручног образовања. 
90 Упутство о методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе 
("Сл. гласник РС", бр. 32/2019). 
91Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и 
саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању (“Сл. гласник 
РС", бр. 2/2019). 
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довољан број места у трогодишњим образовним профилима (најмање 15% од планираних 
места, тј. најмање једно одељење) како би се омогућио упис ученицима који не постижу 
минимални праг за упис у четворогодишње профиле. 

Планом уписа у средњу школу за школску 2018/19. годину планирано је 4.360 места за упис у 
профиле на језицима националних мањина, а планом уписа у средњу школу за школску 
2019/20. годину предвиђен је већи број местанего што је реалан број ученика, како би се 
ученицима омогућила већа изборност образовних профила на језицима националних мањина. 

Повећање броја ученика који уписују дуалне профиле такође је високо на листи приоритета 
приликом планирања уписа али у овај процес укључена је и ПКС као стратешки партнер. Први 
пут ПКС је на основу смерница које МПНТР упућује школским управама, упутила смернице 
регионалним привредним коморама у циљу креирања образовне политике у складу са 
потребама привреде,након чега МПНТР заједно са ПКС доноси одлуку о коначној листи 
профила.  

3.5. Остале мере за повећање релевантности образовања 

 
Завршен је Erasmus+ пројекат IF4TM (Институционални оквир за развој треће мисије на 
универзитетима у Србији) чији је примарни циљ биода се на универзитетима у Србији, осим 
постојеће две мисије које се односе на образовање и истраживања, развије и имплементира 
трећа мисија коју чине три стуба развоја: трансфер технологија и иновације, континуирано 
учење и друштвено одговорно понашање универзитета. Универзитети који су партнери на 
пројекту ревидирали су своје интерне процедуре и документа и током трајања пројекта 
организовали већи број активности у оквиру треће мисије. Израђен је и Коначни извештај о 
напретку у имплементацији Треће мисије у Србији92 у ком су приказане појединачне 
активности према циљевима пројекта на свим Универзитетима. Пројекат је такође током 
2019. године организовао и већи број такмичења и радионица93 како би повећаои подстакао 
развој предузетништва међу студентима изапосленима на факултетима. 

 

4. Повећање ефикасности образовања 
 
Ефикасност система на одређени начин представља циљ кроз који се преламају остала три 
раније разматрана циља, односно „стуба“ образовања. Ефикасан систем требало би да 
обезбеди квалитет, релевантност и обухват (и једнакоправност) уз рационалну употребу 
ресурса који се ангажују у систему ради остваривања тих циљева. Други аспект ефикасности 
је интерна ефикасност тј. стопе завршавања различитих нивоа образовања. 

4.1. Дигитализација просвете и Јединствени информациони систем у просвети 

 

                                                           
92 Доступно на:http://www.if4tm.kg.ac.rs/pub/download/15622381188642_D2.6%20v3.pdf 
93 Списак активности је доступан на:http://www.if4tm.kg.ac.rs/news/ 
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Јединствени Информационог Система Просвете (ЈИСП) је алат који систем образовања чека 
већ дуго. Свака реформска фаза као један од приоритета имала је његово успостављање и 
делови су развијани кроз фрагментиране иницијативе. У 2019. години наставило се са 
законским уређивањем ове области. У том смислу, донет је Правилник о Јединственом 
информационом систему просвете94 који прописују ближе услове и начин успостављања 
ЈИСП-а, регистара установа, акредитованих високошколских установа, акредитованих 
студијских програма, запослених у установама и високошколским установама, деце, ученика, 
одраслих и студената, вођења, прикупљања, уноса, ажурирања и доступности података који 
се уносе у регистре, као и врсте статистичких извештаја на основу података из регистара као 
и Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја95. Оно што 
ће нарочито допринети ефикасности система је улога ЈИСП у превенцији осипања. Наиме, у 
оквиру ЈИСП-а развијени су индикатори за праћење приступачности установа и индикатори 
за препознавање и праћење деце и ученика којима је потребна додатна подршка у 
образовању. Успостављањем овакве базе биће могуће много боље усмерити подршку од 
националног ка локалном нивоу и прецизно пратити сваког ученика кроз образовање. 
Финални облик са свим механизмима за коришћење података и извештавање на основу истих 
систем би требао да добије до јуна 2021. године.  

У 2019. годинезапочето је креирање Оквир за праћење и вредновање Националног модела 
дуалног образовања и дуалних образовних профила којим ће се омогућити процена квалитет 
и ефикасности реализације дуалног образовања и тренутно се усавршава тако да ће ускоро 
систему бити доступан још један инструмент за праћење ефикасности дуалног модела у ССО.  

Прикупљање података о деловима система који се базирају на интерсекторској сарадњи као 
што је горе поменуто дуално образовање где је потребно да и сектор образовања и привреде 
прати и анализира податке, постаје комплексније са повећањем броја укључених страна. Из 
тог разлога када је реч нпр. и о подацима о раду интерресорних комисија, у којима су 
заступљени стручњаци из више области са локала, установљен је формат за прикупљање 
података али у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као партнером 
који координира локални ниво.  

У високом образовању, нису дефинисане мере за повећање ефикасности и нису развијени 
индикатори за оцену ефикасности. У току је припрема стратегије за прикупљање података 
онапуштању ВШУ који су видљиви у извештајима појединачних ВШУ и саопштењима РЗС-а.  

Како још нису стигли подаци из новог циклуса Еуростудент истраживања о овом нивоу 
образовања постоји јако мало података. Успостављање ЈИСП и овде би требало да има значајну 
улогу. На нивоу високог образовања, предвиђено је и да се воде регистри запослених у 
високошколским установама, регистар података о плану и програму учења, регистар 
акредитованих програма и подаци о програмима као и регистар студената.  

Други велики подухват усмерен на дигитализацију у образовању односни се на увођење 
електронског дневника (есДневник) који је, након пилот фазе 2017/2018. године, у 2019. 
години заживео у већини школа. Ова новина подржана је и циљаним обукама којима 
                                                           
94 Правилник о Јединственом информационом систему просвете94 („Сл. гласник РС“, број 81/2019). 
95Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја ("Сл. гласник РС", 
бр. 81/2019). 
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јеистовремено подизан ниво дигиталне писмености наставника како би се обезбедила 
одрживост ове иницијативе али створила и основа за даље иновације. Осим есДневника, донет 
је и Правилник о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције у 
основној школи96 који школама омогућава електронско и двојезично вођење евиденције. И 
други правилници који уређују начин вођења евиденције документације су измењени тако да 
се омогући ефикасније прикупљање релевантних података и начин вођења евиденције 
прилагоди оном што ће се прикупљати у оквиру ЈИСП-а.    

Урађене су измене и допуне Закона о предшколском васпитању и образовању97 којима је овај 
закон усаглашен са изменама ЗОСОВ-а посебно у делу вођења евиденције о деци у 
предшколској установи и донет је Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца 
евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у 
предшколскојустанови98. 

Дигитализација наставе и материјала за наставу и учење с једне стране постепено мења 
традиционални наставни процес али такође доприноси и доступности садржаја, бољем 
коришћењу ресурса и рационалнијој употреби средстава за израду уџбеника и наставних 
средстава. До пре само неколико година о коришћењу електронских уџбеника за основну 
школу говорило се као о великој иновацији у тада предложеном Закону о уџбеницима, а 
последњих година они доживљавају експанзију. У 2019. годининастављена је реализација 
пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбениккоме је приоритетни циљ коришћење 
дигиталних образовних садржаја – дигиталних уџбеника у настави, кроз набавку и употребу 
апликационих кодова. До сада је укупно одобрено 316 уџбеника у електронском облику за 
први, други, пети и шести разред основног образовања и васпитања, а који се 
користе/користиће се у оквиру пројекта Дигитална учионица. 

Учење на даљину. Успостављање електронског и учења на даљину препознато је као важна 
мера у подршци ученицима који из неког разлога имају отежан приступ образовању. Овај 
модел би у великој мери допринело ефикасности система за образовање одраслих с обзиром 
на велике разлике у потребама полазника/корисника и њиховим могућностима (они који би 
похађали обуке али им физичка удаљеност представља препреку) али за сада није развијен. 
Ипак, од почетка ванредног стања због пандемије вируса COVID-19 МПНТР је успело да 
реализује наставу за основне и средње школе на даљину коришћењем онлајн платформи 
инационалних фреквенција. Како су ове активности тек реализоване и не постоје потпуне 
повратне информације свих заинтересованих страна о успешности овако реализоване 
наставе, не може се са сигурношћу тврдити колико је овај процес био успешан, али се може 
рећи да свакако представља почетак развоја система учења на даљину у Србији.  

                                                           
96Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању 
јавних исправа у основној школи, (''Сл. гласник РС'', бр. 56/2019). 
97 Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 - 
др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019). 
98Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину 
њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи ("Сл. гласник РС", бр. 63/2019) 
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4.2. Мрежа установа 

 
Оптимизација мреже установа је процес који траје већ годинама, и док је у неким градовима 
урађена, на националном нивоу још није завршена. Како се демографска и економска слика 
земље мења, тако се и једном постављени критеријуми ревидирају и свака измена захтева 
процес поновне анализе капацитета система и договарања о пожељним изменама. Уредбом о 
критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и основних школа99 
дефинисано је да Акт о мрежи јавних основних школа доноси ЈЛС на основу ових критеријума. 
Као вид подршке, и из разлога да 37% ЈЛС није имало капацитета да донесе акт током 2019. 
године, МПНТР је организовало стручне скупове и састанке са представницима јединица 
локалне самоуправе у циљу њихове припреме за доношење акта о оптимизацији мреже 
предшколских установа и основних школа у складу са Уредбом.  

Приликом оптимизације мреже школа доследно се штите мањинска права, првенствено право 
на образовање на матерњем језику. Језик извођења наставе је посматран као посебан 
критеријум, а у поступку доношења одлука о формирању одељења са мањим бројем ученика 
од прописаног, поштује се и мишљење и сугестије које за свако место, школу и одељење 
достави надлежни национални савет националне мањине. У школској 2018/19. 
годиниодобрено је 103 захтева за формирање одељења са мањим бројим ученика (80% од 
поднетих). 

Половином марта 2018. године донета је Уредба о критеријума за доношење акта о мрежи 
јавних средњих школа100. Утврђено је девет критеријума: економски, критеријум 
једнакоправности, доступности, организациони, статусни, демографски, географски, 
културолошки и критеријум оптимизације који су примењивани и у школској 2019/2020. 
години. Према новој мрежи средњих школа101 у 2019. години програме општег образовања 
остварује 107 гимназија; програме општег и уметничког образовања и васпитања остварује 
39 средњих уметничких школа; програме општег и стручног образовања и васпитања, 
односно општег и уметничког образовања и васпитања остварују 44 мешовите школе. На 
основу овог акта донесене су одлуке о спајању 14 средњих школа од чега су 4 гимназије. 
Одлуком о мрежи средњих школа у Војводини, спојене су четири средње школе у једну 
школу102.Оно што је новина је да се од школске 2019/2020. године програми различитих 
нивоа образовања и васпитања или више различитих подручја рада могу остваривати у три 
образовно-васпитна центра.  

Слична иницијатива започета је и у циљу унапређивања квалитета али и веће ефикасност ССО. 
Влада Републике Србије и МПНТР су започели активности оснивања десет регионалних 
тренинг центара који треба да буду подршка реализацији наставе у средњем стручном, 
дуалном образовању као и неформалном образовању кроз обуке, стручно оспособљавање, 

                                                           
99 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа ("Сл. гласник РС", број 21/2018). 
100 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа (“Сл. гласник РС”, бр. 
21/2018-9). 
101 Одлука о мрежи јавних средњих школа, (“Сл. гласник РС”, бр. 49/2018-3, 62/2018-5 и 94/2018-4).  
102 Доступно на: http://www.rtv.rs/sr_lat/mladi/obrazovanje/spojene-cetiri-srednje-skole-u-apatinu-i-
novom-knezevcu_1029657.html 
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доквалификацију и преквалификацију кадрова у складу са потребама тржишта рада. Центри 
ће бити основани за следеће привредне/индустријске области: 1) машинство, 
електротехника и рачунарство (мехатроника), 2) индустријска производња (текстилство, 
хемија и графичарство, прерада хране), 3) саобраћај, логистика, прерада дрвета и 
грађевинарство, 4) здравство и социјална заштита, и 5) туризам, угоститељство и сродне 
услуге. Према подацима МПНТР, током 2019. године су поред идентификованих области 
препознати и градови, школе у оквиру којих ће се развијати регионални тренинг центри.  
 

4.3. Финансирање образовања 

 
У извештајном периоду нису учињени кораци у правцу измене система финансирања 
доуниверзитетског образовања, али се за образовање, последњих година, све више издваја из 
националног буџета. Закон о буџету из 2019.103 са пројекцијама за 2020. и 2021. укључуји даљи 
раст издвајања. Екстерни извори финансирања укључују зајмове и донације, а донатори и 
зајмодавци углавном их усмеравају на остваривање циљева СРОС 2020 као што су доступно и 
квалитетно предшколско васпитање и образовање и целоживотно учење. У буџет Србије до 
сада је уплаћено 14 милиона евра из програма Секторске буџетске подршке. Само у 2019. 
години одобрено јеукупно 7,4 милиона евра од којих је 20.000 наставникапохађало обуку за 
реализацију наставе усмерене на исходе и увођење иновативних пракси у наставу, 700 
средњошколаца ромске националности је добило стипендију као вид подршке, 250 
педагошких асистената је ангажовано као подршка реализацији наставе у предшколским 
установама и основним школама и успостављен је Национални оквир квалификација и 
извршено је његово референцирање са европским оквиром квалификација 

Оно што би било значајно за додатну синергију финансирања и транспарентности у свим 
процесима је да се финансирање конкретније повеже са новом стратегијом образовања јер 
тренутно постоји само фрагментирана информација о трошковима коју је тешко тумачити и 
упоредити са имплементираним реформским активностима.  

МПНТР и његовииндиректни корисници још нису укључени у информациони систем 
извршења буџета (ИСИБ) који је део система управљања јавним финансијама који обухвата 
процесе и поступке који се спроводе електронском комуникацијом са Управом за трезор у 
саставу Министарства финансија. Укључивање у овај систем омогућује праћење свих 
индиректних корисника централног нивоа власти104.  

Почетком 2020. године Комисија Владе Републике Србије је донела одлуку да се распише 
конкурс за запошљавање у просвети на неодређено време105.Процес запошљавања ће се 

                                                           
103 Закон о буџету РС за 2019. годину ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018 и 72/2019). 
104 Влада РС (2019). Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину. 
Доступно на:http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/Fiskalna-strategija-za-2019.-godinu-
sa-projekcijama-za-2020.-i-2021.-godinu.pdf 
105 Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/vladina-komisija-odobrila-prvi-ciklus-zaposljavanja-u-prosveti-za-
oko-5000-ljudi/ 
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реализовати у неколико фаза током 2020. године. Овом одлуком је прекинута мера забране 
запошљавања која је уведена 2013. године. 
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II Извештај о напретку према нивоима образовања 
 

1. Предшколско васпитање и образовање 
 

1.1. Основне информације о предшколском васпитању и 

образовању, актуелно стање и контекст 
 
Делатност предшколског васпитања и образовања (ПВО) је од непосредног друштвеног 
интереса и подразумева васпитање и образовање деце предшколског узраста (узраст од шест 
месеци до поласка у основну школу). Остварује се у предшколској установи, која поред 
васпитно-образовне делатности остварује и делатност исхране, неге, превентивно-
здравствене и социјалне заштите. У том смислу, на нивоу концепције и праксе постоји 
интегрисана брига о деци у оквиру предшколске установе.106 Предшколско васпитање и 
образовање се остварује у складу са важећим правним оквиром. У оквиру овог нивоа 
образовања и васпитања остварује се и припремни предшколски програм у години пред 
полазак у школу, у целодневном или полудневном трајању, а у циљу припреме деце за полазак 
у основну школу. 

Иако је од доношења СРОС-а забележено повећање обухвата107 предшколским васпитањем и 
образовањем,108 актуелна стопа обухвата и даље није на задовољавајућем нивоу, укључујући 
и обухват обавезним припремним предшколским програмом који би требало да износи 100%.  

Подаци РЗС показују да 2019. години, предшколско васпитање и образовање је организовано 
у 466 предшколских установа и 2.842 објекта (162 јавне установе и 2.426 објеката и 304 
приватне установе и 416 објеката), а 224.563 деце је похађало програме предшколског 
васпитања и образовања организованих у 9.874 васпитних група. Од овог броја 48% су 
девојчице, а 52% дечаци. Деца узраста од шест месеци до три године чине 24%, а деце од 
навршене три године до поласка у школу 76%. Обавезни припремни предшколски програм 
похађало је 63.773 деце што чини 97,36% (30.959 девојчица и 32814 дечака). Већи део њих 
(55%) је припремни предшколски програм похађало у целодневном трајању. Такође, подаци 

                                                           
106Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/ 2010, 101/ 2017, 113/ 2017 
- др. закон, 95/2018-др. закон, 10/ 2019 и 86/2019-др.закон).  
107Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем прати се путем података на 
државном/републичком нивоу (подаци РЗС) и података који се прикупљају на нивоу школских управа 
(прикупљају се крајем јула). 
108Повећање обухвата је приметно из године у годину као резултат унапређеног правног оквира, 
повећања капацитета јавних (државних) предшколских установа, реализације мере јавно-приватног 
партнерства, организовања кампања за рано укључивање деце у систем васпитно-образовног рада. 
Такође, потребно је нагласити да су повећању обухвата допринели и реализовани пројекти међу којима 
су и Унапређење предшколског васпитања и образовања у Србији (ИМПРЕС) и Вртићи без граница – 3. 
Наведени пројекти су реализовани у периоду од 2011. до 2018. године и поред осталог, допринели су 
повећању просторних капацитета што је омогућило веће укључивање деце предшколског узраста.  
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за 2019. годину показују да број деце, која нису уписана због попуњености капацитета, износи 
6.902109. 

Последњи доступни подаци о квалитету рада предшколских установа су они који се односе на 
резултате првог циклуса вредновања рада предшколских установа (ПУ) који је реализован у 
периоду од 2014. до 2018. године када је вреднован рад 150 предшколских установа из свих 
школских управа. Просечна оцена општег квалитета рада предшколских установа је 3,3 
(најмања оцена је 1 а највећа 4). Најпозитивније су процењени клима и друштвени односи 
сагледани кроз квалитет етоса, а најлошије процене се односе на стандард који се тиче 
праћења напредовања деце (3,2) и који није остварен у 36,7% установа.  Уочено је, такође, да 
установе нису довољно успешне у аспектима који се односе на индивидуализацију и 
прилагођавање рада и праћење напредовања деце. Резултати спољашњег вредновања 
предшколских установа, могу бити добро полазиште за планирање даљег развоја овог нивоа 
образовања, као и за осмишљавање различитих видова подршке од стране МПНТР-а (школске 
управе)110. 

Оквир за вредновање рада предшколских установа (ПУ) је ревидиран усвајањем Правилника 
о стандардима квалитета рада установа111, чији се први део односи на стандарде квалитета 
рада предшколских установа. Овим актом дефинисане су четири области у којима се, на 
основу 15 стандарда и 64 показатеља, процењује квалитет рада предшколских установа. За 
унапређивање квалитета, од посебног значаја је било и доношење Правилника о стандардима 
компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја112. 

Правилником о основама програма предшколског васпитања и образовања113 по први пут је у 
домену предшколског васпитања и образовања прописано сукцесивно увођење примене нове 
програмске концепције, ради обезбеђивања правовремене потребне стручне подршке 
установама. Интегрални део правилника је и листа градова/општина са дефинисаном 
динамиком увођења обавезности примене нове програмске концепције (динамика увођења 
подразумева период од 1. септембра 2019. до 1. септембра 2022. године).114 

                                                           
109 Доступно на: https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/oblasti/obrazovanje/predskolsko-vaspitanje-i-
obrazovanje 
110 Доступно на: http://vrednovanje.ceo.edu.rs/sites/default/files/izvestajiEE/2020_Rezultati spoljasnjeg 
vrednovanja predskolskih ustanova_2014-2018. 
111 Правилник о стандардима квалитета рада установе, ("Сл.гласник РС – Просветни гласник", бр. 
14/2018)  
112 Правилник о стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја 
("Сл.гласник РС – Просветни гласник", бр. 16/2018). 
113 Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања, ("Сл.гласник РС – 
Просветни гласник", бр. 16/2018). 
114 Нове Основе програма предшколског васпитања и образовања су донете 2018. године као резултат 
активности које су започеле 2015. године, и које су метафорично назване Године узлета. Циљ Основа 
програма је целовит развој и добробит детета кроз интегрисани приступ учењу, повезивање игре и 
других активности, као и изградња смислених односа са вршњацима и одраслима у простору који је 
инспиративан. Реч је о јединственом концепцијском полазишту за развијање програма васпитно-
образовног рада са децом, од јасленог узраста до поласка у школу, као и за израду критеријума 
запраћење и вредновање квалитета предшколског васпитања и образовања и унапређивање и развој 
предшколске установе и делатности у целини. Нова концепција васпитања и образовања деце 
предшколског узраста је у складу са савременим теоријским приступима у тој области, релевантним 
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У погледу праведности, већ дуги низ година су приметне две негативне појаве: разлике 
између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) у погледу обухвата деце уопште и обухвата деце 
из ромских насеља у Србији (која су у највећој мери искључена из ПВО). Како не постоје други, 
новији, подаци, као референтни подаци о стопама обухвата деце из ромских насеља још увек 
се узимају налази студије MICS115 из 2014. године и која указује да 6% деце, старости 36–59 
месеци из ромских насеља, похађа организоване програме васпитања и образовања у раном 
детињству, а 63% похађа или је похађало припремни предшколски програм. Шести циклус 
MICS истраживања у Србији је спроведен током2019. године, кроз заједничку сарадњу ЕУ 
Делегације у Србији, UNFP-a, UNICEF-a и РЗС-а, али резултати још увек нису познати. 

Током 2018. године донета је Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних ПУ и 
акта о мрежи јавних основних школа116  чиме су створени услови за оптимизацију мреже ПУ и 
за реализацију активности планираних у оквиру пројекта Инклузивно предшколско 

васпитање и образовање117 у Србији и Подршка реформи система предшколског васпитања и 

образовања (IPA 2014 - SUPER project). 

 
 

1.2. Остварени напредак у извештајном периоду 
 

1.2.1. Квалитет 

Урађене су измене и допуне Закона о предшколском васпитању и образовању118 (ПУ-

ПШ01) којима је овај закон усаглашен са изменама и допунама Закона о основама система 
образовања и васпитања, посебно у делу вођења евиденције о деци у предшколској установи. 

                                                           
документима образовне политике, домаћим и међународним примерима добре праксе и вредностима 
заснованим на дугогодишњој традицији предшколског васпитања и образовања у Србији. 
115 Републички завод за статистику и UNICEF (2014). Истраживање вишеструких показатеља положаја 
жена и деце у Србији 2014. и Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у ромским 
насељима у Србији 2014 - Коначни извештај. Београд, Србија: Републички завод за статистику и UNICEF. 
116 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа ("Сл.гласник РС", број 21/2018). 
117Пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање је пројекат МПНТР уз подршку Светске 
банке чији је циљ унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и 
образовања за свако дете од његовог рођења до 6,5 година, а нарочито за децу из друштвено осетљивих 
група. У оквиру пројекта планирано је 17.000 нових места за децу узраста од 3 до 5,5 година у новим, 
реновираним или пренамењеним објектима у минимум 30 градова и општина у РС а према направљеној 
ранг листи. Ранг листа градова и општина је сачињена на основу података добијених од Владе 
Републике Србије, МПНТР-а, РЗС-а и међународних организација, (UNICEF, OECD и др.). Основни 
критеријуми за рангирање били су: процена потреба за проширењем броја слободних места у вртићима 
(процена је направљена на основу броја рођене деце на територији града одн. општине, броја деце која 
су обухваћена програмима предшколског васпитања и образовања и броја деце која су остала на листи 
чекања за упис); социјално-економски профил локалне самоуправе (степен економске развијености - 
зараде, пензије и буџетски приходи града, одн. општине, стопа раста укупног броја становника, стопа 
незапослености и степен образовања). Додатни критеријуми су били број породица са децом узраста 
од 3 до 5,5 година које примају неки вид новчане социјалне помоћи и проценат деце припадника ромске 
националне заједнице узраста од рођења до 14 година. 
118 Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", бр. 18/ 2010, 101/ 2017, 113/ 2017 
- др. закон, 95/2018-др. закон, 10/ 2019 и 86/2019-др.закон). 
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Вођење евиденције је детаљно прописано Правилником о врсти, називу, садржају и изгледу 
образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у 
предшколској установи119 којим је прописана сукцесивна обавезност његове примене, а у 
складу са динамиком увођења и примене нових Основа програма предшколског васпитања и 
образовања. Активности које су реализоване у циљу ваљане примене овог правилника биле 
су: штампање образаца евиденције и педагошке документације (тираж одговара броју 
установа које примењују нове Основе програма од 1. септембра 2019. године); обавештење за 
просветне инспекторе и просветне саветнике у циљу пружања подршке предшколским 
установама у процесу примене нових начина вођења евиденције и педагошке документације 
о васпитно-образовном раду; дводневна обука за просветне саветнике-спољашње евалуаторе 
о Основама програма (обуку похађало 100 од 120 просветних саветника из свих школских 
управа). Поред тога, пројекат IPA 2014 - SUPER project креираће и успоставиће апликацију за 
електронско вођење педагошке документације. 

Донета су подзаконска акта која омогућавају вредновање квалитета рада установа у складу 
са стандардима квалитета рада установе који су донети 2018. године (ПУ- ПШ03), а током 
2019. године донет је Правилник о вредновању квалитета рада установе120 који прописује 
основна мерила за самовредновање и вредновање, као и садржај и начин објављивања 
резултата самовредновања и вредновања. У истој години донет је и Правилник о стручно-
педагошком надзору121 који уређује начин вршења стручно-педагошког надзора над радом 
установа, мерила за вредновање квалитета рада установе, начин вредновања рада просветног 
саветника и др. 

У оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање (подкомпонента 2.3.6.) 
реализоване су активности у циљу унапређивања процеса вредновања кроз подршку примене 
ревидираних стандарда квалитета рада предшколских установа. Међу реализованим 
активностима су и: истраживање пракси предшколских установа у самовредновању (урађен 
Извештај са препорукама који представља основ за припрему Водича за самовредновање рада 
ПУ); развијена методологија за прикупљање података о квалитету рада ПУ; једнодневно 
саветовање за све просветне саветнике о примени развијених алата за вредновање квалитета 
рада предшколских установа; развијени Просветни картон - "Лична карта предшколске 
установе" за прикупљање података у оквиру апликације "Доситеј"; селектовано и ангажовано 
30 лиценцираних евалуатора за снимање почетног стања квалитета рада предшколских 
установа. Започето је прикупљање података на изабраном узорку од 25 ПУ из 12 различитих 
школских управа (15.43% од укупног броја јавних ПУ), а за потребе израде студије о почетном 
стању у предшколским установама122. Унутар ових 25 ПУ, евалуатори су посетили 187 
објеката, анкетирали око 2.500 испитаника (родитеља и запослених у ПУ, укључујући управу 
ПУ). На основу прикупљених података биће сачињен Извештај о почетном стању, који ће бити 
важан како за праћење развојног циља пројекта, тако и за систем у целини (примена 

                                                           
119Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину 
њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи ("Сл. гласник РС", број 63/2019). 
120 Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Сл. гласник РС", бр. 10/2019). 
121 Правилник о стручно-педагошком надзору ("Сл.гласник РС ", бр. 87/2019). 
122 Према подацима РСЗ-а и МПНТР-а (Доситеј) за школску 2018/2019. годину, број јавних 
предшколских установа износио је 162, а број објеката у којима се реализује предшколско васпитање и 
образовање је 2.464.  
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ревидираног оквира квалитета, инструмената за вредновање квалитета рада ПУ, као основ за 
његову системску примену и по потреби унапређивање)123. 

Првог септембра 2019. године почела је примена Основа програма предшколског 

васпитања и образовања (ПУ-ПШ04)124 у предшколским установама града Новог Сада, града 
Чачка, града Лознице, града Пирота, града Сремске Митровице, града Смедерева, градске 
општине Земун, градске општине Врачар, општине Сремски Карловци, општине Аранђеловац 
и општине Алексинац. Подршку имплементацији Основа програма пружио је пројекат 
Инклузивно предшколско васпитање и образовање  уз подршку имплементационог партнера 
УНИЦЕФ-а. У првој години имплементације успостављена је и обучена група од 90 
тренера/ментора (чине је 34 универзитетска професора, 37 стручних сарадника и 19 
васпитача). Обуку за примену Основа програма у 2019. завршило је 1.890 запослених из свих 
11 ПУ. Организоване су и додатне обуке за запослене, као део стручног усавршавања које 
реализује установа и обучено је још 284 запослених. Тим од 22 ментора, од новембра 2019. 
године пружа континуирану подршку у 11 ПУ кроз посете и путем онлајн подршке. До почетка 
ванредног стања (половина марта 2020.) реализовано је 54 менторских посета.  

Реализоване су и следеће активности: дводневна обука о новим Основама програма за 
просветне саветнике из ШУ (похађало 100 просветних саветника); стручна подршка 
менторима кроз обезбеђивање ресурса, предвиђена планом менторске подршке и остварена 
стална комуникација са менторима у пружању подршке у решавању проблема у пракси 
(подршка пружена у оквиру пројекта IPA 2014 - SUPER project). Развијени су нацрти 
докумената (UNICEF је развио нацрт оквира за праћење квалитета програма подршке са 
пратећим инструментима; нацрт концепције супервизије менторства; нацрт концепта и 5 
сценарија хоризонталне размене између ПУ које су у истој фази реализације нових Основа 
програма; програм обуке за хоризонтално учење практичара за тренере) који ће тек бити 
разматрани.  

У оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање на сајту ЗУОВ-а је 
постављена онлајн обука о документовању васпитно-образовног рада и креирана је обука за 
директоре, за полагање испита за лиценцу125. 

Марта 2019. године почела је реализација пројекта Подршка реформи система предшколског 

васпитања и образовања (IPA 2014 - SUPER project), пројекат који се финансира средствима 
претприступних фондова ЕУ за 2014. годину (март 2019 – март 2021) а очекивани резултати 
су: подршка јачању професионалних капацитета 50 ЈЛС за планирање и управљање ПВО; 
јачање професионалних компетенција практичара за квалитетно инклузивно ПВО; 
унапређивање законодавног оквира за ПВО, у складу са ЗОСОВ-ом, Законом о предшколском 
васпитању и образовању и Основама програма предшколског васпитања и образовања. У 
оквиру другог резултата креиран је програм обуке за менторе и васпитаче и реализована је 

обука за менторе под називом "Менторство у развијању инспиративне средине за 

                                                           
123Информације и подаци изнети у овом пасусу добијени су од МПНТР. 
124 Акција под овом нумерацијом је реализована 2018. када је донет Правилник о Основама програма 
предшколског васпитања и образовања. 
125 Обуку је креирао ЗУОВ уз подршку МПНТР, UNICEF-а и Центра за интерактивну педагогију; 
обучено 20 тренера за реализацију обуке. 
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интегрисано учење деце" (60 практичара похађало обуку која је била фокусирана на јачање 
капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању квалитетног инклузивног програма 
заснованог на савременим педагошким концепцијама у складу са концепцијом Основа 
програма ПВО, као и јачање капацитета ментора за покретање промене у ПУ). Поред тога 
реализоване су и дведводневне радионице на тему "Култура вртића као заједница праксе" (у 
радионице су били укључени ментори из 50 ПУ). У оквиру радионица ментори су се бавили и 
питањима развијања интегрисаног приступа учењу кроз тему у сусрет примени нове 
програмске концепције126. Такође, у оквиру истог пројекта 56 ПУ (50 укључено у IPA 2014 - 
SUPER project) је опремљено дидактичком и ИТ опремом и намештајем127, што ће додатно 
допринети квалитетном инклузивном ПВО. 

У циљу унапређивања квалитета и услова рада у ПУ и подршке реализацији актуелних 
пројеката у домену изградње и опремања установа, као приоритетан је донет Правилник о 

ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске 

установе128 (ПУ – ПШ01) који прописује услове које треба да испуни ПУ како би била 
верификована за обављање делатности. Прописани услови се односе на простор, опрему, 
дидактичка средства и запослене. На основу овог акта и процене програмског документа, 
МПНТР издаје акт о верификацији предшколских установа, а листа верификованих установа 
је доступна на интернет страници МПНТР-а129. По добијању решења о верификацији и када 
отпочне рад, предшколска установа (јавна или приватна) подлеже стручно-педагошком и 
инспекцијском надзору, односно прати се квалитет њеног рада. 

Доношење овог подзаконског акта не подразумева реализацију акције формирање тела за 

акредитацију предшколских установа и програма (ПУ – ПШ05). Тело за акредитацију 
предшколских установа и програма није прописано важећим законским оквиром, тако да не 
постоји правни основ за остваривање ове акције. Такође, из истих разлога, ни акција 

акредитација предшколских установа (ПУ – ПШ06) не може бити реализована. 
Успостављање система акредитације предшколских програма треба да претходно/или 
паралелно реши неколико концепцијских, легислативних и практичних питања као нпр. - 
какву концепцију акредитације програма желимо, какво усаглашавање постојећег законског 
оквира је неопходно, како се обезбеђује праћење остваривања програма, каква је надлежност 
МПНТР-а, а каква ЗВКОВ-а и ЗУОВ-а и др. 

1.2.2. Обухват 

 
МПНТР, као и претходних година, подржава активности које доприносе повећању 

обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем, посебно деце узраста од 3 до 

5,5 година старости (ПУ – ПШ07), а посебан допринос дају и пројекти чија реализација је у 

                                                           
126 Доступно на: https://www.euzatebe.rs/rs/projekti/eu-za-reformu-sistema-predskolskog-vaspitanja-i-
obrazovanja-u-srbiji-super 
127 Средства су обезбеђења из ИПА фонда за 2014 годину.  
128 Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске 
установе ("Сл.гласник РС – Просветни гласник", бр. 1/2019). 
129 Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/predskolsko/. 
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току и који су усмерени на адаптацију и опремање одговарајућих простора у ЈЛС за шири 
обухват деце као и кроз професионално оснаживање запослених у ЈЛС и ПУ. 

Реализацијом активности кроз пројекте Инклузивно предшколско васпитање и образовање и 
Подршка реформи система предшколског васпитања и образовања (IPA 2014 – SUPER project) 
доприноси се остваривању акције стварање локалног система друштвене бриге о деци и 

предшколског васпитања и образовања (ПУ – ПШ08). 

Увођење најмање полудневног предшколског програма у трајању од једне школске 

године за сву децу између 3 и 5,5 година је још једна од акција из Акционог плана (ПУ-

ПШ02) на којој се радило током 2019. године. Закон о предшколском васпитању и образовању 
је поставио правни основ за доношење правилника којим ће се ближе уредити остваривање 
различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које 
остварује предшколска установа. За те потребе, образована је радна група и сачињен нацрт 
подзаконског акта. Имајући у виду потребу за унапређивањем концепције диверсификације 
програма и услуга у систему предшколског васпитања и образовања, као и реалних 
могућности њене примене, стручна подршка за израду овог подзаконског акта биће 
обезбеђена кроз подршку пројекта IPA 14 - SUPER project. 

1.2.3. Релевантност 

 
Повећању релевантности ПВО је допринело унапређивање законске и подзаконске 
регулативе посебно у областима као што су вредновање квалитета рада ПУ, вођење 
евиденције и педагошке документације, верификовање ПУ, стандарди квалитета за професију 
васпитача и друго, а од посебног значаја је доношење Основа програма предшколског 
васпитања и образовања и Стандарда компетенција за професију васпитача и њиховог 
професионалног развоја. Ови документи представљају важне кораке у даљем развоју система 
ПВО, заснованог на савременим полазиштима о детету, предшколској установи и систему 
ПВО. Новом концепцијом чвршће се подржава континуитет у образовању који се остварује 
постављањем темеља целоживотног учења и развијања компетенција као и повезивање са 
школом, породицом и локалном заједницом. 

За остваривање и пуну имплементацију Основа програма предшколског васпитања и 
образовања важни су и реализовани пројекти као што су: Вртићи без граница - 3130 (детаљи о 
овом пројекту су дати у претходним извештајима); Уважавање разлика и спречавање насиља 

у предшколским установама у Србији, пројекат који су спроводили Центар за интерактивну 
педагогију и UNICEF и у оквиру кога је настао концептуални модел Вртић као сигурно и 

подстицајно окружење за учење и развој, као и Приручник за васпитаче -Вртић као сигурно и 

подстицајно окружење за учење и развој (објављен 2019. године)131. 

Повећању релевантности предшколског васпитања и образовања допринеће и реализација 
активности у оквиру пројеката Инклузивно предшколско васпитање и образовање кроз 

                                                           
130Реализација пројекта је допринела унапређивању квалитета друштвене бриге о деци и 
предшколског васпитања и образовања кроз јачање капацитета локалних самоуправа да у сарадњи са 
ПУ и другим актерима, стварају услове за шире укључивање деце у квалитетне програме. 
131Приручник је доступан на интернет адреси: 
https://www.unicef.org/serbia/media/13976/file/vrtic_kao_podsticajno_okruzenje_vodic.pdf 
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унапређивање интерресорне сарадње на локалу и IPA 2014 – SUPER project путем развијања 
локалних стратегија и акционих планова, оптимизација мреже предшколских установа и др. 

1.2.4. Ефикасност 

 

Мрежу предшколских установа карактеришу: недовољни просторни капацитети за 
очекивану стопу обухвата, велики број деце у васпитним групама, посебно у 
административним центрима ЈЛС и др. За оптимизацију мреже ПУ, од посебне важности је и 
доношење Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа 

и акта о мрежи основних школа132. На основу Уредбе, ЈЛС доноси акт о мрежи предшколских 
установа на својој територији. Пре доношења акта о мрежи предшколских установа, ЈЛС је у 
обавези да сачини елаборат који садржи развојни план мреже израђен на основу тренда 
природног прираштаја деце, као и миграционих кретања у ЈЛС за период од пет, односно осам 
година. Сагласност на акт о мрежи даје МПНТР. Уз подршку пројекта IPA 2014 – SUPER project 
запослени у 50 ЈЛС, након реализоване обуке праве нацрт акта о оптимизацији мреже 
предшколских установа уз подршку ментора са пројекта. 

За побољшање ефикасности ПВО важно је и доношење Правилника о врсти, називу, садржају 
и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и 
издавања у предшколској установи133 као и активности које је предузело МПНТР у циљу 
пружања подршке ПУ за примену евиденционих образаца и педагошку документацију 
(одштампани обрасци, просветни инспектори упућени како да подрже ПУ и др.).  

 

1.3. Приоритети за 2019. годину – процена испуњености 
 
Приоритет 1 - Припрема стручне основе за израду подзаконског акта којим ће се прописати 
вођење евиденције и педагошке документације о васпитно-образовном раду, у складу са 
захтевима нове програмске концепције и израда Предлога правилника о ближим условима за 
остваривање различитих програма и облика и других облика рада и услуга које остварује 
предшколска установа. 
Испуњено. Током 2019. године донет је Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу 
образаца евиденција и јавних исправа и начину њиховог вођења, попуњавања и издавања у 
предшколској установи и реализоване су активности у циљу подршке ПУ за примену овог 
правилника. Сачињен је Предлог правилника о ближим условима за остваривање различитих 
програма и облика и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа и 
прослеђен је консултантима ангажованим у оквиру пројекта IPA 2014 – SUPER project ради 
унапређивања текста овог предлога. 
 

                                                           
132Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
основних школа ("Сл. гласник РС", бр. 21/2018). 
133Правилник о врсти, називу, садржају и изгледу образаца евиденција и јавних исправа и начину 
њиховог вођења, попуњавања и издавања у предшколској установи ("Сл. гласник РС", бр. 63/2019). 
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Приоритет 2 - Праћење и подршка реализацији активности у оквиру 2. Компоненте пројекта 
Инклузивно предшколско васпитање и образовање (унапређивање квалитета предшколског 
васпитања и образовања). 
Испуњено. Континуирано праћење и пружање подршке у реализацији планираних 
активности (коментари на извештаје, документа и продукте настале у оквиру планираних 
активности, учешће у радној групи за унапређивање предлога каталога за опремање 
предшколских установа). 
 
Приоритет 3 - Праћење територијалне покривености и обухвата деце институционалним 
предшколским васпитањем и образовањем. 
Испуњено. Континуирано праћењеи урађен Извештај о територијалној покривености и 
обухвату деце институционалним предшколским васпитањем и образовањем у 2018/2019. 
години. У сарадњи са Републичким заводом за статистику, Одсеком за демографију, 
прикупљени подаци о броју живорођених (до 6,5 година), ради сагледавања стања обухвата 
деце узраста од 6 месеци до поласка у основну школу, на основу саопштења РЗС-а.  
 

Приоритет 4 - Утврђивање испуњености прописаних услова који се односе на предшколски 
програм у поступку верификације предшколских установа, односно припремног 
предшколског програма у поступку верификације основних школа за његово остваривање. 
Испуњено. Континуирана активност у поступку верификације установа, одобрени су 
предшколски програми које остварују друге организације, односно физичка лица, као и 
програми васпитно-образовног рада са децом у години пред полазак у школу у организацији 
основне школе.  
 
Приоритет 5 - Подршка припреми и реализацији пројеката и иницијатива у делатности 
предшколског васпитања и образовања, у циљу повећања обухвата деце и ширења 
програмске понуде; сарадња са струковним удружењима у делатности, представницима 
академске заједнице, надлежним заводима, представницима синдиката, организација 
цивилног друштва. 
Испуњено. Континуирана активност путем редовних консултација са партнерским 
институцијама и организацијама у циљу праћења реализације, давања предлога решења за 
текућа питања и изазове у реализацији. У домену сарадње са репрезентативним синдикатима 
у делатности, образована је Комисија за праћење примене посебног колективног уговора за 
запослене у јавним предшколским установама. По захтеву Радне групе за предшколско 
васпитање и образовање формиране при кабинету председника Владе РС (у чијем су 
представници ресорних министарстава - просвете, рада, државне управе и локалне 
самоуправе као и финансија, и репрезентативних синдиката), припремане су инструкције за 
директоре ПУ и предлози решења у вези са уоченим тешкоћама на терену. Редовно се 
остварује комуникација са представницима струковних удружења, како у припреми 
подзаконских аката, тако и у припреми стручних сусрета у организацији удружења.  

1.4. Приоритети за 2020. годину 
 
Приоритет 1 - Припрема стручне основе за израду подзаконских акта посебно у делу који се 
односи на ближе услове и мерила за утврђивање економске цене програма ПВО по детету; 
остваривање различитих програма и облика које остварује предшколска установа, као и 
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стандарда компетенција за стручне сараднике у предшколској установи. Учешће по потреби, 
у развијању предлога стратешког документа СРОС 2027. 
 

Приоритет 2 - Праћење и подршка реализацији активности у оквиру друге компоненте 
пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања (унапређивање квалитета 
предшколског васпитања и образовања). 
 
Приоритет 3 - Праћење територијалне покривености и обухвата деце институционалним 
предшколским васпитањем и образовањем. 
 
Приоритет 4 - Утврђивање испуњености прописаних услова који се односе на предшколски 
програм у поступку верификације предшколских установа, односно припремног 
предшколског програма у поступку верификације основних школа за његово остваривање. 
 
Приоритет 5 - Подршка припреми и реализацији пројеката и иницијатива у делатности 
предшколског васпитања и образовања, у циљу повећања обухвата деце и ширења 
програмске понуде; сарадња са струковним удружењима у делатности, представницима 
академске заједнице, надлежним заводима, представницима синдиката, организација 
цивилног друштва. 
 

Акције из АП СРОС 2020: 

 

ПУ-ПШ01 
Усаглашавање законске регулативе друштвене бриге и предшколског 
васпитања са СРОС. 

ПУ-ПШ02 
Увођење бар полудневног предшколског програма y трајању од једне 
школске године за сву децу између три и 5,5 година. 

ПУ-ПШ03 Дефинисање и усвајање стандарда квалитета. 

ПУ-ПШ04 Израда и усвајање основа програма предшколског васпитања. 

ПУ-ПШ05 Формирање тела за акредитацију предшколских установа и програма. 

ПУ-ПШ06 Акредитација предшколских установа и програма. 

ПУ-ПШ07 
Повећање обухвата деце од три до пет ипо година и већа правичност у 
обухвату. 

ПУ-ПШ08 
Стварање локалног система друштвене бриге о деци и предшколског 
васпитања и образовања 
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2. Основно образовање и васпитање 
 

2.1. Основне информације о основном образовању и васпитању, 

актуелно стање и контекст 
 
Основно образовање и васпитање, у складу са Уставом и законима који регулишу овај ниво 
образовања134, је обавезно, траје осам година, реализује се кроз два образовно-васпитна 
циклуса135 и завршава се завршним испитом који се организује и реализује на државном 
(националном) нивоу.  

Према подацима РЗС136, на почетку школске 2019/2020. године основним образовањем и 
васпитањем било је обухваћено 517.826 ученика (251.835 чине ученице).  

Према истом извору у школској 2019/2020. године образовно-васпитни процес се 

реализовао у 1.136 матичних школа и 2.132 подручна/издвојена одељења, а процесом 

је било обухваћено 517.826 ученика (251.835 ученице). У матичним школама било је 
465.907 ученика, а у подручним/издвојеним одељењима 51.919.  

Образовно-васпитни процес је реализовало 52.599 наставника137 (38.480 жене) од чега 27.647 
има пуно радно време.  

Основну школу за ученике са сметњама у развоју похађало је 4.494 ученика (1.546 ученице) у 
167 школа, а наставу је реализовало 2.040 наставника (1.683 жене) од чега 1.384 има пуно 
радно време.  

У табели која следи поређени су неки од најважнијих параметара за претходну и ову школску 
годину на основу којих се види тренда пада броја ученика у основном образовању и 
васпитању као последица демографских трендова, али и тиме изазвано смањење броја 
наставника. Број матичних школа је повећан и смањен је број подручних/издвојених одељења 
што може указивати на спровођење активности оптимизације мреже основних школа. 

Приказ броја ученика, школа и наставника за школску 2018/2019. годину и за школску 

2019/2020. годину.  

Школска 2018/2019. година Школска 2019/2020. година 

Укупан број 

ученика 

Број 

матичних 

школа и 

Укупан број 

наставника 

Укупан број 

ученика 

Број 

матичних 

школа и 

Укупан број 

наставника 

                                                           
134Устав Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006), Закон о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020) и 
Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018 
– др.закон).  
135Први циклус подразумева разредно-предметну наставу и обухвата први, други, трећи и четврти 
разред; други циклус подразумева предметну наставу и обухвата пети, шести, седми и осми разред. 
136Доступно на:https://data.stat.gov.rs/Home/Result/11020301?languageCode=sr-Cyrl 
137Подаци о наставницима су доступни на: 
https://data.stat.gov.rs/Home/Result/11020201?languageCode=sr-Latn 
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подручних/ 

издвојених 

одељења 

подручних/ 

издвојених 

одељења 

527.834 

1.132 
матичне 

школе 
и 

2.187 
подручних/ 
издвојених 

одељења 

52.948 517.826 

1.136 
матичних 

школа 
и 

2.132 
подручна/ 
издвојена 
одељења 

52.599 

Укупан број 

ученика са 

сметњама у 

развоју 

Број школа 
Укупан број 

наставника 

Укупан број 

ученика са 

сметњама у 

развоју 

Број школа 
Укупан број 

наставника 

4.719 175 1.963 4.494 167 2.040 

 
Извор: РЗС 

Последњи доступни подаци о квалитету рада основних школа датирају из 2018. када је 
завршен први круг спољашњег вредновања установа образовања и васпитања и када је 
вредновано 1.154 основне школе (овај број укључује 25 основних музичких школа, 19 школа 
које имају статус специјалних138, пет школа за образовање одраслих и две школе за основно и 
средње образовање), на основу чега је ЗВКОВ објавио извештај о резултатима спољашњег 
вредновања рада основних школа (односи се само на 1.103 основне школе). Просечна оцена 
општег квалитета вреднованих основних школа (1.103) је 2,8 (најмања оцена је 1, а највећа 4). 
Оцену четири добило је 16,4%, оцену три, 51,1%, оцену два, 28,6%, а оцену један 3,9% основних 
школа. Оценом 3 је оцењен највећи број школа у свих 16 школских управа (школске управе 
обухваћене првим кругом спољашњег вредновања), у школским управама Крушевац и Чачак 
није било школа које су оцењене четворком, а у школској управи Јагодина 40% школа је 
оцењено највећом оценом. Такође, ниједна школа са територије школских управа Крагујевац 
и Чачак није оцењена јединицом. Резултати вредновања су показали да је школама највише 
потребна подршка у подизању квалитета наставе и учења и у обезбеђивању услова за боља 
образовна постигнућа.  

Квалитет рада образовно-васпитних установа може се да се прати и преко постигнућа 
ученика која се проверавају на државном (националном) и међународном нивоу. На државном 
нивоу, 2018. године, после више од једне деценије, реализовано је национално тестирање 

ученика (на узорку) – тестирано је знање ученика седмог разреда из математике, историје и 
физике. Резултати овог тестирања још увек нису доступни.  

Од 2003. године РС редовно учествује у међународним истраживања ученичких постигнућа - 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) и PISA (Programme for International 

                                                           
138Термин „статус специјалних“ је преузет из следећег извештаја: 
http://vrednovanje.ceo.edu.rs/sites/default/files/izvestajiEE/2020_Rezultati%20spoljasnjeg%20vrednovan
ja%20skola_2012-2018.pdf 
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Student Assessment). TIMSS испитује постигнућа ученика из математике и природних наука у 
четвртом и осмом разреду, а PISA читалачку, математичку и научну писменост 
петнаестогодишњака139. 

У последња три TIMSS циклуса (2011, 2015. и актуелни 2019. године) у Србији се спроводи 
истраживање само у четвртом разреду основне школе. Према последњим доступним 
подацима TIMSS истраживања спроведеног 2015. године, ученици из Србије се са остварених 
518 бодова из математике и остварених 525 бодова из природних наука налазе изнад просека 
скале које је постављено на 500 бодова. Ова постигнућа су на нивоу резултата које постижу 
ученици из других, економски развијенијих земаља, али истовремено постоји велика разлика 
у односу на најуспешније земље у овом истраживању. Закључци о стању у 2019. године не могу 
бити донети јер резултати најновијег круга овог истраживања још увек нису доступни.  

После шест година140 Србија је 2018. поново учествовала у PISA међународном истраживању 
ученичких постигнућа (последње учешће је било 2012.), а резултати су објављени током 2019. 
године. У испитивању је учествовало 8.442 петнаестогодишњака (углавном ученици првог 
разреда средње школе) који су поред провере математичке, научне и читалачке писмености, 
по први пут радили тест из финансијске писмености и општих компетенција. Према 
постигнутим резултатима, од 79 држава које су учествовале у овом истраживању, Србија је на 
45 месту. Просечна постигнућа ученика из Србије су: на скали математичке писмености 448 
бодова, на скали читалачке писмености 439 бодова а на скали научне писмености 440 бодова 
што је испод просека Организације за економску сарадњу и развој – OECD (просек је 500 
бодова). У односу на резултате из 2012. године нема значајног помака, тј. постигнућа ученика 
су незадовољавајућа.  

Завршни испит на крају основног образовања и васпитања би такође требало да пружи слику 
о квалитету образовања на нивоу основне школе, али се подаци, углавном из методолошких 
разлога, не могу без већих ограда користити као мера квалитета постигнућа на националном 
нивоу. Просечна постигнућа за целу популацију ученика у Републици Србији (РС) који су 
завршни испит полагали 2018. године говоре да су ученици били најуспешнији на 
комбинованом тесту (просечно постигнуће износи 12,60 бодова), потом на тесту из српског 
језика (просечно постигнуће износи 11,99), док су најмање били успешни на тесту из 
математике (просечно постигнуће 10,04 бодова). Подаци из 2019. године говоре да се 
ситуација променила – ученици су били најуспешнији на тесту из српског језика (11,92 бода), 
потом на комбинованом тесту (11 бодова), али су опет најмање успешни били на тесту из 
математике (10,46 бодова).  

Активности у циљу повећања квалитета образовања и васпитања, на предуниверзитетском 
нивоу, огледају се у: промени законске и подзаконске регулативе, нпр. ЗОСОВ поред осталог, 
по први пут, као елементе квалитета образовања и васпитања прописује кључне 
компетенције за целоживотно учење и опште међупредметне компетенције за крај обавезног 

                                                           
139Велика већина ученика који учествују у тестирању похађа први разред средње школе. Ипак, с 
обзиром на природу PISA тестирања може се сматрати да оно углавном мери укупно 
развијенекомпетенције ученика током дотадашњег школовања, што је осам година основног 
образовања и непуна година средњошколског образовања. 
140Србија није учествовала 2015. године. 
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основног образовања и васпитања, као и средњег образовања и васпитања141; изради нових 
планова и програма наставе и учења који су оријентисани на исходе и компетенције; обукама 
наставника усмереним на нове приступе настави и учењу у процесу реализације програма 
заснованих на исходима и процесима учења (обуке су почеле у другом полугодишту школске 
2017/2018. године, као основна активност прве мере Секторске буџетске подршке (СБС)142 и 
континуирано се реализују ради обуке свих наставника у систему). 

МПНТР у сарадњи са ЗУОВ је још 2017. године приступило иновирању наставних планова и 
програма за други циклус основног образовања и васпитања. Иновирани наставни планови 
подразумевају увођење три нова обавезна наставна предмета - Информатика и рачунарство, 
Техника и технологија и Физичко и здравствено васпитање и остварују се почев од школске 
2017/2018. године (наведене школске године примена је почела у петом разреду, а школске 
2020/2021. примењиваће се у осмом разреду што је и последња година примене). Примену 
иновираног наставног плана пратили су и измењени и допуњени правилници о наставном 
програму.  

Поред иновираног наставног плана и програма за други циклус, од школске 2018/2019. 
године почела је и примена нових планова и програма наставе и учења у првом и петом 
разреду основне школе и првом разреду гимназије. Нови програми наставе и учења су 
засновани на исходима и процесима учења и развоју компетенција ученика.  

 

2.2. Остварени напредак у извештајном периоду 
 

2.2.1. Квалитет 

 
Као што је наведено, у првој половини 2019. године спроведено је TIMSS истраживање 
ученичких постигнућа на репрезентативном узорку ученика четвртог разреда. Носилац овог 
истраживања на државном нивоу је Институт за педагошка истраживања, а резултати још 
увек нису доступни.  

Србија се, по први пут, укључила у пети круг међународног истраживања читалачке 
писмености ученика четвртог разреда, PIRLS 2021 (Progress in International Reading Literacy 

Study)143. Циљ овог истраживања је прикупљање и анализирање података о читалачким 
компетенцијама ученика четвртог разреда основне школе, као и података о породичном и 
школском контексту који утичу на учење читања. МПНТР је реализацију овог истраживања 
поверило ЗВКОВ-у који је маја 2019. године потписао споразум са Институтом за педагошка 
истраживања у циљу заједничке припреме и реализације истраживања PIRLS 2021 у 

                                                           
141Чл. 11-12. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020). 
142Секторска буџетска подршка (Секторски реформски уговор) који се финансира средствима 
претприступних фондова ЕУ за 2016. годину – ИПА 2016. 
143 Међународно истраживање које се спроводи под окриљем Међународног удружења за евалуацију 
образовних постигнућа ученика (IEA) из Холандије и Бостон колеџа из САД-а. Истраживање се спроводи 
у циклусима од пет година. У Србији, ово истраживање реализује ЗВКОВ у партнерству са Институтом 
за педагошка истраживања.  
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Србији.Током 2019. године преведени су и прилагођени (адаптирани) задаци за тестирање, 
сачињен је узорак и остварена је комуникација и сарадња са школама. 

Иновирани наставни планови и програми за други циклус основног образовања и васпитања 
примењивао се, у школској 2018/2019. години, у петом и шестом разреду, школске 
2019/2020.у седмом разреду, а у наредној, школској 2020/2021. години, примењиваће се и у 
осмом разреду (последња година примене). Примену иновираних планова и програма наставе 
и учења пратили су и измењени и допуњени правилници о наставном програму и током 2019. 
донет је наставни програм за седми разред144 и наставни програм за осми разред основног 
образовања и васпитања145.  

У извештајном периоду донети су правилници о програму наставе и учења у трећем и 
четвртом разреду146. Нови програм наставе и учења за трећи разред примењиваће се од 
школске 2020/2021. године, а за четврти разред од школске 2021/2022. Исте године, донети 
су и правилници о програму наставе и учења у седмом разреду147 (примена почиње школске 
2020/2021.), у осмом разреду148 (примена почиње школске 2021/2022.), у седмом и осмом 
разреду за ученике обдарене за математику149 (примена у седмом разреду почиње школске 
2020/2021. а у осмом школске 2021/2022. године).  

Донети су и правилници који регулишу основно балетско и музичко образовање и 
васпитање150, као и нови правилник о оцењивању ученика151чија примена је почела од 
школске 2019/2020. године и у коме је наглашена обавеза континуираног праћења 
остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа.  

Почетком 2020. године донет је и нов Правилник о изменама и допунама Правилника о плану 
наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 
за први разред основног образовања и васпитања152 чија примена почиње од школске 
2020/2021. године. На основу овог правилника у први циклус је уведен нови наставни 

                                                           
144 Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за седми разред основног 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 3/2019 и 12/2019).  
145 Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном програму за осми разред основног 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 10/2019).  
146 Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2019 и 11/2019) и Правилник о програму наставе и учења за 
четврти разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2019).  
147 Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2019 и 1/2020). 
148 Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2019 и 2/2020). 
149Правилник о плану наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног образовања и 
васпитања обдарене за математику ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 12/2019). 
150Правилник о плану и програму наставе и учења за основно балетско образовање и васпитање ("Сл. 
гласник РС – Просветни гласник", бр. 7/2019) и Правилник о плану и програму наставе и учења за 
основно музичко образовање и васпитање ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2019.). 
151Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 
34/2019).  
152Правилник о изменама и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања 
(''Сл. гласник РС – Просветни гласник'', бр. 2/2020). 
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предмет Дигитални свет, а пројектна настава није прописана као један од осталих облика 
образовно-васпитног рада, што не значи да школе не могу да раде на планирању и 
реализацији пројектних задатака (наглашено у Препорукама за планирање образовно-

васпитне праксе, који једео наведеног правилника). Доношењем нових планова и програма 

наставе и учења постављена је основа за имплементацију курикуларне реформе, 

предвиђене у актуелној стратегији образовања и важећим законима.  

Донет је и подзаконски акт који регулише ближе услове за оснивање, почетак рада и 
обављање делатности основне школе153 и Правилник о изменама и допунама правилника о 
садржају и начину вођења евиденције у основној школи154 који школама омогућава 
електронско и двојезично вођење евиденције.  

Активности на изменама и допунама законске и подзаконске регулативе допринеле су 

остваривању акције Усаглашавање законских и подзаконских аката у области основног 

образовања са СРОС (ПУ-ОШ01). 

Подршка, наставницима и школама, за примену нових планова и програма наставе и учења 
обезбеђена је и кроз програме стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и 
директора - Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима 

учења155. У 2019. години програм је унапређен на основу резултата анализе реализоване обуке 
у 2018. години (анализа евалуационих упитника) и реализовано је 583 обуке током којих 

je обучено 18.084 наставника. Нови круг ових обука, почиње крајем априла 2020. године и 
то путем интернета због ситуације изазване пандемијом вируса корона, а по први пут ће бити 
укључени наставници стручних наставних предмета из подручја рада Електротехника и 
Економија, право и администрација156.  

У циљу унапређивања наставе и учења, као програм од јавног интереса, акредитован је и 
програм стручног усавршавања за запослене у образовању - Активности за подршку свим 

ученицима – диференцијација наставе. Програм је усмерен на планирање и реализацију 
диференциране наставе која подржава учење и напредовање све деце; у оквиру овог програма 
стручног усавршавања обучено је 180 саветника-спољних сарадника из свих школских 
управа.  

У циљу унапређивања дигиталних компетенција наставника ЗУОВ је организовао и 

реализовао више различитих програма стручног усавршавања наставника, који су 

акредитовани као програми од јавног интереса и то: у оквиру пројекта Дигитална 

учионица - Обука за коришћење дигиталних образовних материјала - реализовано је 625 обука 
које је похађало 9.492 наставника основних школа; Обука за програмски језик Пајтон - обучено 
1.035 наставника информатике у основним школама; Обука за достизање дигиталних 

                                                           
153Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне 
школе ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2019). 
154Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању 
јавних исправа у основној школи (''Сл. гласник РС'', бр. 56/2019). 
155Програм је на Листи програма од јавног интереса – доступно на: https://zuov.gov.rs/lista-programa-
od-javnog-interesa-koje-resenjem-odobrava-ministar/ . 
156Доступнo на: https://zuov.gov.rs/22-4-2020-godine-pocinje-onlajn-obuka-za-realizaciju-nastave-
orijentisane-ka-ishodima-ucenja-za-prvi-krug. 
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компетенција – 3.389 наставника основних школа је прошло ову обуку како би досегли 
основни ниво дигиталних компетенција.  

ЗВКОВ je реализовао обуку за примену стандарда постигнућа у настави страних језика у 

основној школи. Обука је реализована онлајн на Мудл платформи кроз два циклуса а у циљу 
што успешније имплементације образовних стандарда у наставни процес и то за 6 језика 
(енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански језик). Обуку је у другом 
циклусу завршило 508 наставника.  

Априла 2020. године одржана је прва онлајн конференција "Дигитално образовање 2020" 
чији је фокус био на примени дигиталних алата у комуникацији. Организатор конференције 
је Центар за образовне технологије на Западном Балкану157 а партнери су: МПНТР, ЗУОВ, 
ЗВКОВ, СИПРУ, ПКС и Фондација Петља уз помоћ компанија Microsoft и Oracle. Конференцију 
је први дан пратило 2.500 учесника, а други дан је по секторима пратило: основно и средње 
образовање 1.400 учесника; предшколско васпитање и образовање 1.000 учесника; 
инклузивно образовање 400 учесника и високо образовање 120 учесника158. 

Због пандемије изазване вирусом корона у Србији се од половине марта 2020. године 
реализује онлајн настава – практична примена дигиталних компетенција наставника.  

У извештајном периоду донето је 548 решења о одобравању уџбеника, односно 

уџбеничких комплета на српском језику и ћириличном писму (433) и на језицима и 

писмима националних мањина (115). Каталози одобрених уџбеника доступни су на 
страници МПНТР159 - Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и 

васпитања – школска 2020/2021, Каталог уџбеника за трећи и седми разред основног 

образовања и васпитања – школска 2020/2021. и Ревидиран каталог уџбеника на језицима 

националних мањина за предшколско, основно и средње образовање и васпитање – школска 
2020/2021160. 

Настављена је реализација пројекта започетог 2018. године Наставни садржаји кроз 

дигитални уџбеник коме је приоритетни циљ коришћење дигиталних образовних садржаја 
– дигиталних уџбеника у настави, кроз набавку и употребу апликационих кодова. До сада је 
укупно одобрено 316 уџбеника у електронском облику за први, други, пети и шести разред 
основног образовања и васпитања, а који се користе/ користиће се у оквиру пројекта 
Дигитална учионица. 

Током 2018. године 2.000 лаптоп рачунара и пројектора, укључујући носач за лаптоп и 
пројектор, предато је школама у којима раде наставници заинтересовани за употребу 
уџбеника у дигиталном облику у настави за први и пети разред (изабрани на основу јавног 
конкурса), а та пракса се наставила у 2019. години. Укупан број опремљених учионица у 2019. 
није био доступан у тренутку писања извештаја. 

                                                           
157Организација цивилног друштва. 
158Доступно на: https://zuov.gov.rs/odrzana-prva-onlajn-konferencija-2digitalno-obrazovanje-2020/ 
159Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/ 
160Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PRELIM-KATALOG-MANJINE-
2020-21.pdf 
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ЗВКОВ је током 2019. године у сарадњи са националним саветима националних мањина 

развио стандарде постигнућа за наставни предмет Матерњи језик (албански, босански, 
бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски) за крај првог циклуса основног 
образовања и васпитања.161 Припремљени су ревидирани стандарди постигнућа за 12 
наставних предмета у основном образовању и васпитању (у овом тренутку је то интерни 
документ ЗВКОВ-а). Наведене активности су допринеле остваривању акције примена 

стандарда образовања и њихово усавршавање (ПУ-ОШ02). 

Нови круг спољашњег вредновања рада установа почео је у јесен 2019. године на основу 

донетих подзаконских аката којима је процес вредновања унапређен. Поред акта којим 
су прописани стандарди квалитета рада установа током 2018. године162, за регулисање ове 
области важни су и акти који регулишу процес вредновања квалитета рада у установи163 и 
стручно-педагошки надзор164. Правилником о вредновању квалитета рада установе, поред 
осталог, прописана су и основна мерила за самовредновање и вредновање, садржај и начин 
објављивања резултата самовредновања и вредновања, а правилник о стручно-педагошком 
надзору уређује начин вршења стручно-педагошког надзора над радом установа, мерила за 
вредновање квалитета рада установе, начин вредновања рада просветног саветника и др. 

Ради ваљане примене донетих подзаконских аката, ЗВКОВ у сарадњи са МПНТР-ом је развио 
програм обуке за самовредновање (обука од јавног интереса) а у сарадњи са школским 
управама сачинио план обука. Полазници су били трочлани тимови из основних и средњих 
школа који су се обучавали за примену процеса самовредновања рада установе. Обучено је 98 
реализатора који су одржали 192 обуке током којих је обучено 2.202 наставника165. 

Већ је наглашено да се основно образовање и васпитање завршава полагањем завршног 
испита који се организује и реализује у складу са законским и подзаконским прописима166 на 
државном (националном) нивоу. На унапређивању организације и реализације овог испита 
ради се континуирано о чему сведочи и Стручно упутство за спровођење завршног испита 
(интерни акт) – последње донето упутство је за школску 2018/2019. (маја 2019. године). 
ЗВКОВ, сагласно својим надлежностима, након обављеног испита, припрема детаљан 
извештај о спроведеном испиту који је доступан на интернет страници завода (извештаји за 
све године спровођења овог испита)167.  

Извештајо резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у 

школској 2018/2019.години168 je објављен 2019. године и садржи извештај о испиту који су 

                                                           
161 НПСје почетком фебруара 2020. дао позитивно мишљење на овај документ чије се објављивање у 
званичном гласилу очекује. 
162Правилник о стандардима квалитета рада установа ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 14/ 
2018). 
163Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Сл. гласник РС ", бр. 10/2019). 
164Правилник о стручно-педагошком надзору ("Сл. гласник РС ", бр. 87/2019). 
165Подаци добијени од ЗВКОВ-а. 
166Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС – 
Просветни гласник", бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 и 2/2018). 
167Доступно на: https://ceo.edu.rs/istraživanje-i-vrednovanje.  
168Доступно на: https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/Извештај-о-резултатима-завршног-
испита-на-крају-основног-образовања и https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/izvestaj-o-
rezultatima-za-skolsku-2018-2019.pdf . 
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полагали ученици који су наставу похађали на српском језику и извештај који се односи на 
ученике који су наставу похађали на једном од осам језика националних мањина. У јуну 2019. 
године испит је полагало 67.543 ученика и резултати испита у односу на језик полагања дати 
су у табели која следи.  

Постигнућа ученика на завршном испиту у јуну 2019. године. 

Језик на коме 

се полагао 

завршни испит 

Број ученика 

који је полагао 

испит  

Просечно 

постигнуће из 

српског/ 

матерњег 

језика 

Просечно 

постигнуће из 

математике 

Просечно 

постигнуће на 

комбинованом 

тесту 

     

Српски језик 63.544 11,92 10,46 11 
Албански језик 611 12,04 11,79 11,08 
Босански језик 1.424 8,77 10,43 10,75 
Мађарски језик 1.498 8,70 9,40 8,69 
Румунски језик 79 9,21 9,03 9,85 
Русински језик 49 11,80 9,28 9,90 
Словачки језик 304 10 9,99 9,74 
Хрватски језик 29 11,76 9,97 9,50 
Бугарски језик 5169    

УКУПНО 67.543    

 
Извор: ЗВКОВ/МПНТР 

Анализа резултата завршног испита показује да више од половине округа постиже 
исподпросечна постигнућа на тесту из српског језика и комбинованом тесту, а да две трећине 
округа има исподпросечне резултате на тесту из математике. 

Због пандемије изазване вирусом корона одложен је пробни завршни испит планиран за 
последњу недељу марта 2020. године. Због тога је МПНТР, за ученике осмог разреда у априлу 
2020. организовао онлајн тестирање као припрему за завршни испит. Активности које МПНТР 
у сарадњи са партнерима (пре свега ЗВКОВ-ом) спроводи доприносе остваривању акције - 
анализа искуства и усавршавање завршног испита у основној школи (ПУ-ОШ07). 

За унапређивање система праћења постигнућа ученика важно је и успостављање 
Јединственог информационог система просвете (ЈИСП). У овом извештајном периоду донет је 

Правилник о Јединственом информационом систему просвете170 који прописује: ближе 
услове и начин успостављања ЈИСП-а; регистар: установа, акредитованих високошколских 
установа, акредитованих студијских програма, запослених у установама и високошколским 
установама, деце, ученика, одраслих и студената, вођења, прикупљања, уноса, ажурирања и 
доступности података; као и врсте статистичких извештаја на основу података из регистара. 

                                                           
169Због малог броја ученика нису анализирана постигнућа ученика за ову националну мањину.  
170Правилник о Јединственом информационом систему просвете („Сл. гласник РС“, бр. 81/2019). 
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Поред овог правилника, исте године, донет је и Правилник о ближим условима у поступку 

доделе јединственог образовног броја171. 

Сваке школске године, МПНТР у сарадњи са струковним удружењима наставника, организује 
такмичења и смотре, а на основу стручног упутства и календара такмичења и смотри. У 
децембру 2019. године министар надлежан за послове образовања, донео је за школску 
2019/2020. годину Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика основне и 

средње школе и Календар такмичења и смотри ученика основне школе. Упутство садржи све 
елементе важне за организацију и реализацију такмичења и смотри, као и начин вредновања 
резултата ученика, награђивање ученика и наставника и начин финансирања. Новина је 
начин извештавања по коме је организатор у обавези да недељу дана по одржаном такмичењу 
достави извештај на обрасцу који је доступан на званичној интернет страници МПНТР-а 
(http://www.mpn.gov.rs/prosveta/osnovno-obrazovanje-i-vaspitanje/). Такмичења и смотре се 
финансирају средствима републичког буџета и средствима које обезбеђују организатори. Све 
наведене активности доприносе остваривању акције успостављање јединственог система 

награда и награђивања ученика због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије 

(ПУ-ОШ08).  

2.2.2. Релевантност 

 
Прве године и деценије новог миленијума донеле су човечанству "експлозију" научних, 
техничких и технолошких открића, нова знања и вештине, нова занимања. У новонасталим 
околностима било је потребно мисију образовања ускладити са потребама појединца и 
друштва у целини, потребама економије у XXI веку. Усклађеност процеса образовања са 
научним, техничким, технолошким и друштвено-економским променама указује на његову 
релевантност, тј. колико образовни систем одговара на потребе појединца и друштва, колико 
појединца оспособљава за живот и рад/ за прилагођавање времену брзих и честих промена. 
Релевантност се посматра и у односу на то колико образовни систем добро дефинише 
образовне исходе у односу на компетенције неопходне за XXI век и колико је образовни процес 
успешан у достизању ових исхода. 

За релевантност образовања важни су и налази међународног испитивања постигнућа 
ученика PISA јер омогућавају да се на основу емпиријских података о ученичким 
постигнућима и условима у којима се школују донесу важне стратешке одлуке за развој 
система. Као што је већ наглашено, Република Србија је била једна од 79 држава учесница у 
PISA истраживању 2018. године и резултати ученика из Србије су значајно испод OECD 
просека, тј. незадовољавајући су.  

ЗОСОВ показује јасну оријентацију образовно-васпитног процеса на развој компетенција 
ученика о чему сведоче и планови и програми наставе и учења који су засновани 
(оријентисани) на исходима и процесима учења и развоју општих међупредметних 
компетенција (обавеза сваког наставника је да на сваком часу развија компетенције ученика; 

                                                           
171Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја ("Сл. гласник РС", 
бр. 81/2019). 
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сваки директор школе је у обавези да формира тим за развој међупредметних компетенција 
и предузетништва на нивоу школе172).  

Током 2019. године настављене су активности које се односе на унапређивање 
релевантности образовања и васпитања у Републици Србији. У том смислу унапређен је план 

наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања увођењем новог 

наставног предмета у све разреде овог циклуса – Дигитални свет (годишњи фонд 36 
часова)173. У програму наставе и учења предмета Дигитални свет наведено је: "Циљ наставе и 
учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне компетенције ученика ради њиховог 
оспособљавања за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, 
сарадњу и развој алгоритамског начина размишљања". Нови план наставе и учења за први 
циклус основног образовања и васпитања почеће да се примењује од школске 2020/2021. 
године и односи се на ученике који те школске године започињу основно образовање и 
васпитање.  

Допринос развијању компетенција ученика пружио је и пројекат Обогаћени 

једносменски рад, пројекат МПНТР-а чија реализација је почела 1. септембра 2019. године, и 
у оквиру кога је укључено 204 основне школе. Циљ пројекта је да се кроз једносменску 
организацију рада реализују активности које одговарају на различите образовне потребе 
ученика, активности које доприносе развијању општих међупредметних компетенција, 
посебно предузетничке компетенције. Активности у оквиру овог пројекта доприносе 
реализацији акције Јачање васпитне улоге школе (ПУ – ОШ06). 

Предузете су и значајне активности на плану превенције насиља у школама путем бројних 

обука које су имале за циљ јачање капацитета школа за превенцију дигиталног насиља, 

насиља у спортским активностима, родно заснованог насиља, насиља у 

мултикултуралним срединама и др. У ове обуке је било укључено више десетина хиљада 
ученика, наставника и родитеља.  

Донет је нови Правилник којим се утврђује Протокол поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање174. Почетком 2020. године објављен је и 
приручник Ка сигурном и подстицајном школском окружењу175 настао у оквиру пројекта 
"Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II" који реализују UN 
Women, UNFPA UNDP у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим 
телом за родну равноправност. Резултат је искуства током реализације и евалуације "Школа 
без насиља".  

У циљу јачања професионалних компетенција наставника МПНТР је у новембру 2019. године 
расписало Јавни позив за избор организатора и реализатора програма стручног 

усавршавања од јавног интереса у 2019. години. Приоритетне области овог Јавног позива 

                                                           
172Члан 130. став 14. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања. 
173Правилник о изменама и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног 
образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС – Просветни гласник", број 2/2020). 
174Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
("Сл. гласник РС", број 46/2019). 
175Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/ 
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биле су: 1) Развој међупредметних компетенција; 2) Ученичке задруге у систему образовања 
и васпитања – изазови и могућности; 3) Школски спорт; 4) Од књиге до игре – веза програма 
наставе и учења и ваннаставних активности. Опредељена средства МПНТР-а по овом јавном 
позиву су 17.000.000,00 РСД. Шест програма је одобрено – три програма се односе на 
приоритетну област развој међупредметних компетенција, један на приоритетну област 
ученичке задруге у систему образовања и васпитања, један на приоритетну област школски 
спорт и један на приоритетну област од књиге до игре. Сви изабрани организатори су у 
обавези да одобрене пројектне активности реализују до 31. августа 2020. године. 

2.2.3. Обухват 

 
Према подацима РЗС објављеним у 2019. години, обухват основним образовањем и 
васпитањем у 2018. години је износио 97%176. Према СРОС-у минимална циљана вредност је 
98%, а идеалан обухват је 100%. Резултати студије МИКС 2014177 такође указују на скоро 
универзални обухват основним образовањем у општој популацији, међутим, истовремено 
показују да се 15% деце из ромских насеља одговарајуће старости налази ван система 
образовања. Регионално истраживање о положају Рома на Западном Балкану из 2017. године 
показује сличне податке - 84% деце из ромских насеља похађа основно образовање. На 
почетку школске 2018/2019. године број ученика у основним школама износио је 527 834 
(256 245 девојчице) а на почетку 2019/2020. износио је 517.826 (251.835 ученице) што је за 
10.008 ученика мање него у претходној школској години178. На почетку школске 2019/2020. 
године укупан број ученика са сметњама у развоју је 4.494 (што је 0,87% од укупне ученичке 
популације) у нетипичним основним школама. То Србију сврстава међу земље са најмањим 
постотком ученика који основно образовање похађају ван типичних основних школа. 

СРОС такође за циљ поставља да осипање из основног образовања и васпитања није веће од 
5% од генерације. Пројекције на основу података које даје РЗС упућују на закључак да се 
осипање и креће у том распону. Методологија израчунавања броја одустанака, међутим, још 
увек није оптимална (разлика у броју ученика на почетку и на крају школске године), нити су 
праксе пријављивања броја ученика од стране установа сасвим поуздане, тако да није 
расположив прецизан и валидан податак о стопи осипања из система основног образовања и 
васпитања. 

Обуку за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања (акредитовану 2018. 
године и која се налази на листи програма од јавног интереса) је до сада похађало око 500 
наставника. 

МПНТР подржава пројекат Заједно ка средњој школи – Подршка ученицима из осетљивих група 

у преласку у средњу школу, који спроводи Центар за образовне политике уз подршку 
Песталоци дечије фондације. Циљ пројекта је повећање броја ученика из осетљивих 

                                                           
176Доступно на: https://data.stat.gov.rs/Home/Result/1109?languageCode=sr-Latn . 
177Републички завод за статистику и UNICEF (2014). Истраживање вишеструких показатеља положаја 
жена и деце у Србији 2014 и Истраживање више струких показатеља положаја жена и деце у ромским 
насељима у Србији 2014, Коначни извештај. Београд, Србија: Републички завод за статистику и 
UNICEF. 
178Доступно на: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G20201073.pdf . 
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друштвених група који настављају образовање у средњој школи. Прва фаза пројекта (2017-
2019.) је завршена и почела је друга фаза (2020-2022.).  

Донет је подзаконски акт који регулише и прописује рад педагошког асистента за децу 

и ученике ромске националности којима је потребна додатна подршка у образовању, 

затим рад педагошког асистента за рад са децом и ученицима са потешкоћама у развоју, 

као и рад андрагошког асистента179. Овим правилником прописани су ближи услови за рад, 
степен и врсту образовања и програм обуке за педагошког асистента и андрагошког 
асистента. Правилник ће се примењивати након усаглашавања аката Владе којима се уређује 
каталог радних места и коефицијенти за обрачун и исплату плата педагошког асистента. 

МПТНР је и у 2019. години наставило са реализацијом пројекта Набавка уџбеника и 

других наставних средстава за ученике основних школау циљу обезбеђивања бесплатних 
уџбеника, уџбеничких комплета и других наставних средстава које је школа изабрала за 
процес наставе и учења у школској 2019/2020. години. На овај начин наставља се пружање 
помоћи и подршке: ученицима из социјално/ материјално угрожених породица (примаоци 
новчане социјалне помоћи); ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом (који 
основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану и 
ученике који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али 
имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат); 
ученицима који су у породици треће или свако наредно рођено дете. У 2019. У 2019. години 
обухват ученика из социјално угрожених категорија (прималаца социјалне помоћи) који су 
идентификовани као корисници бесплатних уџбеника је био већи него у претходној години 
(15,5%) и износио је 16,5%; а обухват планираних школа је био 100%.  

И ове године је у школи „Вељко Рамадановић“ у Земуну одржана Обука наставника за рад са 

децом/ ученицима са сметњама вида и пружање подршке током описмењавања на Брајевом 

писму за 7 наставника који у својим одељењима имају децу која користе Брајево писмо. 
Наставници разредне наставе оснажени су да ученицима који не виде пруже подршку у 
сналажењу у простору и описмењавању на Брајевом писму. 

Програм огледа за примену транзиционог модела припреме деце старије од седам и по година 

за укључивање у образовање спроводи школа "Бранко Пешић" из Земуна у сарадњи са седам 
основних школа у Земуну. Програм огледа подржава укључивање у образовање деце старије 
од седам и по година која никада нису уписана у први разред, или су започела па су из неког 
разлога прекинула школовање, као и децу мигранте и друге који одустају од школовања. 
Транзициони модел који се предлаже у оквиру Програма огледа требало би да омогући да се 
законско право на образовање ове групе деце оствари на начин који је у њиховом најбољем 
интересу и који узима у обзир њихове специфичности и контекст у коме живе. Спровођење 
Програма огледа подржао је UNICEF кроз пројекат Превазилажење разлика у правичности и 

повећање приступа квалитетном инклузивном образовању за децу ромске националности и 

другу децу изван школског образовања.  

Све наведене активности спроводи МПНТР у сарадњи са домаћим и међународним 
партнерима у циљу потпуног обухвата ученика основношколским образовањем и 

                                                           
179Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту ("Сл. гласник РС", бр. 87/2019). 
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васпитањем и спречавања осипања ученика из система што је и једна од акција у АП-у - 
Смањење стопе осипања ученика у току основног образовања (ПУ-ОШ04) 

2.2.4. Ефикасност 

 
У последњим годинама, а и деценијама, Србија бележи демографски пад о чему сведоче 
подаци РЗС. Према последњем спроведеном попису (2011.) у Србији је уписано 7.186.862 
становника, а у 2018. години, што су последњи доступни подаци, процењени број становника 
је износио 6.982.604180. Негативна је стопа раста становништва, а демографски пад је видљив 
и код броја ученика који су у систему основног образовања и васпитања. 

Табеларни приказ броја ученика за последње четири школске године:  

 

Школска 
2016/2017. 

година 

Школска 
2017/2018. 

година 

Школска 
2018/2019. 

година 

Школска 
2019/2020. 

Година 

Укупно 
мање уписаних  

545.234 539.147 527.834 517.826 27.408 
 
Извор: РЗС 

Смањење броја ученика захтева и промене у мрежи основних школа која и даље није 
прилагођена демографским променама. Неприлагођеност мреже школа се посебно огледа у: 
постојању великог броја малих школа у централним градским срединама; организацији 
наставе у комбинованим одељењима (карактеристични су за подручна/издвојена одељења 
матичне школе у удаљеним руралним срединама) у којима су заједно ученици различитих 
разреда и које учи један учитељ. Настава и учење у таквим одељењима представља изазов и 
генерално је слабијег квалитета него у уобичајеној структури одељења181. 

У складу са чланом 104. ЗОСОВ-а Влада РС је донела Уредбу о критеријумима за доношење 
акта о мрежи предшколских установа и основних школа182. Акт о мрежи јавних основних 
школа доноси јединица локалне самоуправе на основу критеријума које је утврдила Влада РС. 
Пре доношења акта о мрежи основних школа, ЈЛС је у обавези да сачини елаборат који садржи 
развојни план мреже израђен на основу тренда природног прираштаја деце и ученика, као и 
миграционих кретања у ЈЛС за јавне основне школе за период од четири, односно осам година, 
а сагласност на акт о мрежи јавних основних школа даје МПНТР. Током 2019. МПНТР је 

организовало стручне скупове и састанке са представницима јединица локалне 

самоуправе у циљу њихове припреме за доношење акта о оптимизацији мреже 

предшколских установа и основних школа у складу са Уредбом о критеријумима за 

доношење акта о мрежи (34,75% ЈЛС није био спреман да донесе акт који је у складу са 
Уредбом о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и основних 
школа, односно није био спреман за рад на оптимизацији).Наведене активности су у складу са 
акцијом Оптимизација мреже основних школа (ПУ-ОШ03) 

                                                           
180Доступно на: https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/?a=18&s=1801 
181 Према материјалима МПНТР у вези са рационализацијом мреже школа.  
182Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи 
јавних основних школа ("Сл. гласник РС", бр. 21/2018). 
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Увођење електронског дневника (службени назив есДневник, скраћеница од "електронски 
систем дневник"183) допринело је повећању ефикасности у: вођењу евиденције о ученику и 
његовим активностима у образовно-васпитном процесу; административном раду наставника 
(све потребне евиденције налазе се на једном месту); упознавању родитеља о напретку детета 
и др. Такође, примењено решење омогућава родитељима индивидуални увид у евиденције о 
ученику путем Интернета.  

Пилот пројекат имплементације електронског дневника (започет школске 2017/2018. 
године) прерастао је у један од најважнијих пројеката у школској 2018/2019. години. 
Стратешким приступом и циљаним обукама истовремено је подигнут ниво дигиталне 
писмености наставника и обезбеђена дугорочна одрживост процеса дигитализације 
просвете. 

 

2.3. Приоритети за 2019. годину – процена испуњености 
 
Приоритет 1 - Доношење програма наставе и учења за разреде основне школе за које до 
сада нису донети. 
Испуњено. Донети су програми наставе и учења за све разреде основног образовања и 
васпитања што истовремено доприноси и остваривању акције Усаглашавање законских и 

подзаконских аката у области основног образовања са СРОС (ПУ-ОШ01). 

Донети правилници: 
 
- Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2019 и 11/2019); 
- Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", број 11/2019); 
- Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2019 и 1/2020); 
- Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2019 и 2/2020); 
- Правилник о плану наставе и учења за ученике седмог и осмог разреда основног 

образовања и васпитања обдарене за математику ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", 
број 12/2019); 

- Правилник о плану и програму наставе и учењазаосновнобалетскообразовање и 
васпитање ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", број 7/2019); 

- Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и 
васпитање ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", број 5/2019); 

- Правилник о изменама и допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус 
основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног 
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС – Просветни гласник'', број 2/2020). 

 

Приоритет 2 - Реализација завршног испита на крају основног образовања и васпитања.  
Испуњено.У школској 2018/2019. години завршни испит је реализован уз одређене 
потешкоће (тест из математике је поновљен јер је утврђено да је био доступан ученицима пре 

                                                           
183Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/elektronski-dnevnik-esdnevnik/ 
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тестирања). Испит је реализован у складу са важећом регулативом; припремљени су предлози 
за унапређивање процеса спровођења завршног испита и у наредној школској години. 
Резултати овог испита су доступни на страници Завода за вредновање квалитета образовања 
и васпитања184. Анализа завршног испита, коју спроводи ЗВКОВ у складу са својим 
надлежностима, је допринос остваривању акције Анализа искуства и усавршавање завршног 

испита у основној школи (ПУ-ОШ07). 

 

Приоритет 3 - Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника за примену 
нових програма наставе и учења. 
Континуирана реализација. У складу са чланом 7. став 2. Правилника о сталном стручном 
усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. 
гласник РС", број 81/2017 и 48/18), у 2019. години, министар просвете, науке и технолошког 
развоја донео је решење да 19 (деветнаест) програма стручног усавршавања за запослене у 
образовању добије статус програма од јавног интереса. Програми се односе на реализацију 
нових програма наставе и учења и објављени су на званичној интернет страници Завода за 
унапређивање образовања и васпитања185. 
 

Приоритет 4 - Доношење подзаконских аката чији је основ за доношење Закон о основном 
образовању и васпитању. 
Континуирана реализација. Током 2019. године донета су подзаконска акта за које је основ 
Закон о основном образовању и васпитању, што такође доприноси остваривању акције 
Усаглашавање законских и подзаконских аката у области основног образовања са СРОС (ПУ-

ОШ01). Донети правилници: 
 
- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", 

број 34/2019); 
- Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 

основне школе ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", број 5/2019); 
- Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и 

издавању јавних исправа у основној школи, (''Сл. гласник РС'', број 56/2019). 
 

Приоритет 5 - Развој предузетништва као међупредметне компетенције. 
Континуирана реализација. Остваривање овог приоритета реализује се путем стручног 
усавршавања наставника; процеса наставе и учења – посебно кроз наставни предмет Техника 
и технологија; ваннаставне активности и пројекат Обогаћени једносменски рад што доприноси 
остваривању акције Јачање васпитне функције основне школе (ПУ-ОШ06). 

 

Приоритет 6 - Одобравање уџбеника, односно уџбеничких комплета у складу са новим 
плановима и програмима наставе и учења. 
Континуирана реализација. Одобрени нови уџбеници за све предмете у првом, другом, 
трећем, петом, шестом и седмом разреду основног образовања и васпитања. Објављени су и 
следећи каталози: 

                                                           
184Доступно на: https://ceo.edu.rs/извештаји-о-реализацији-и-резултатим/ 
185Доступно на: https://zuov.gov.rs/lista-programa-od-javnog-interesa-koje-resenjem-odobrava-ministar/ 
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- Каталог уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС – Просветни гласник", број 2/2019); 

- Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС – Просветни гласник", број 6/2019); 

- Допуна каталога уџбеника за први и пети разред основног образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС – Просветни гласник", бр. 9/2019 и 11/2019); 

- Каталог уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС – Просветни гласник", број 2/2020); 

- Правилник о изменама Правилника о плану уџбеника ("Сл. гласник РС – Просветни 
гласник", број 11/2019). 

 
Приоритет 7 - Реализација пројекта Бесплатни уџбеници. 
Испуњеноза школску 2019/2020. годину што је допринело остваривању акције Смањење 

стопе осипања ученика у току основног образовања (ПУ-ОШ04). 

 
Планирани процентуални обухват ученика из социјално угрожених категорија (прималаца 
социјалне помоћи) који су опредељени за добијање бесплатних уџбеника у односу на укупан 
број ученичке популације у основној школи, у циљној вредности од 15,5%, је премашен тако 
да остварена вредност у виду обухвата наведене групеученика у 2019.годиниизноси 16,5%; 
Планирани процентуални обухват школа које су опредељене за богаћење библиотечког 
фонда публикацијама од значаја за образовање и васпитање, у износуод 100%,реализованје 
упуном износу, односно укупна остварена вредност током 2019. године је 100%. 
 

Приоритет 8 - Реализација пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну 
учионицу. 
Континуирана реализација. Приоритетни циљ овог пројекта јесте коришћење дигиталних 
образовних садржаја – дигиталних уџбеника у настави, кроз набавку и употребу 
апликационих кодова. Укупан планирани обухват у виду броја наставника за које су 
набављени дигитални образовни садржаји – дигитални уџбеници, који путем апликационих 
кодова користе у образовно-васпитном раду, датје у износу од 12.000. Промењен је приступ у 
набавци дигиталних образовних садржаја-дигиталних уџбеника, тако да су исти набављани 
за наставника у разредној настави и све ученике у његовом одељењу за пет предмета у 
разредној настави, док су за наставника предметне наставе дигитални уџбеници набављани 
за ученике пет одељења у којима тај наставник предаје.  
 

2.4. Приоритети за 2020. годину 
 
Приоритет 1 - Припрема стручне основе за израду подзаконских акта. Учешће, по потреби, у 
развијању предлога стратешког документа СРОС 2027.  
 
Приоритет 2 - Активности на доношењу финансијског плана Сектора за предшколско и 
основно образовање и васпитање за 2020. годину и плана приоритетних области 
финансирања за период 2021-2023. године. 
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Приоритет 3 - Реализација пројекта Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и 

установе кроз остваривање два циља: 1) Обезбеђивање бесплатних уџбеника за ученике из 
социјално најугроженијих категорија у циљној вредности од 17% у односу на укупну ученичку 
популацију; 2) Додела уџбеника и других наставних средстава за попуну библиотечког фонда 
библиотека основних школа, у укупном обухвату основних школа у износу од 100%. 
 

Приоритет 4 - Реализација пројекта Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/ дигиталну 

учионицу кроз остваривање циља у виду коришћења дигиталних образовних садржаја – 
дигиталних уџбеника, кроз набавку и употребу апликационих кодова. Планирани обухват за 
2020. годину у виду броја наставника за које су набављени дигитални образовни садржаји – 
дигитални уџбеници, који путем апликационих кодова користе у образовно-васпитном раду, 
износи 12.000 

 
Приоритет 5 - Реализација програмске активности Подршка реализацији процеса наставе у 

основним школама на територији АП КиМ у циљу обезбеђења превоза ученика и запослених 
на територији и АП КиМ до краја наставне године 2019/20. године, закључно са јуном месецом 
2020. године. Циљна вредност за 2020. годину у виду процента ученика и запослених 
обухваћених превозом износи 100%. 
 
Приоритет 6 - Праћење финансијског аспекта свих програмских активности/пројеката 
Сектора за предшколско и основно образовање у складу са Финансијским планом Сектора за 
2020. годину у виду реализације/извршења буџета за 2020. годину. 
 

Акције из АП СРОС 2020: 

 

ПУ-ОШ01 
Усаглашавање законских и подзаконских аката у области основног 
образовања са СРОС. 

ПУ-ОШ02 Примена стандарда образовања и њихово усавршавање. 

ПУ-ОШ03 Оптимизација мреже основних школа. 

ПУ-ОШ04 Смањење стопе осипања ученика у току основног образовања. 

ПУ-ОШ05 Вредновање образовних постигнућа ученика. 

ПУ-ОШ06 Јачање васпитне функције основне школе. 

ПУ-ОШ07 Анализа искуства и усавршавање завршног испита у основној школи. 

ПУ-ОШ08 
Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика због 
добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије. 
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3. Опште средње и уметничко образовање и васпитање 
 

3.1. Основне информације о општем средњем и уметничком 

образовању и васпитању - актуелно стање и контекст 
 
Гимназијско образовање је почев од школске 2018/2019. године обухваћено првим већим 
променама у последњих 20 година. Прва генерација гимназијалаца ће школовање у складу с 
актуелном реформом завршити школовање 2021/2022. школске године, када ће их очекивати 
и полагање матуре по новом концепту, односно државне матуре. Поред сертификационе и 
селекционе функције, трећа функција државне матуре, као екстерног испита, је 

евалуативна, а добијени резултати омогућиће праћење и значајне, до сада недостајуће, 

увиде у погледу квалитета, ефикасности и ефективности целог средњег образовања и 

васпитања.  

Школске 2019/2020. године од укупног броја ученика у средњем образовању обухват ученика 
гимназијским образовањем износи 26,7%, а уметничким 2,4%. Посматрано од школске 
2010/2011. године присутан је тренд константног, али веома благог повећања обухвата 

који се односи на гимназијско образовање, док је обухват уметничким образовањем готово 
непромењен. Тренутни обухват општим средњим и уметничким образовањем износи 29,1% 
(према СРОС 2020 циљани обухват је 39%).  

У функцији сагледавања контекста и актуелног стања гимназијског и уметничког образовања 
важно је указати на резултате спољашњег вредновања квалитета рада ових школа у оквиру 
првог циклуса вредновања. ЗВКОВ је почетком 2020. године објавио извештај Квалитет рада 

образовно-васпитних установа у Републици Србији - Резултати спољашњег вредновања школа 

у првом циклусу186 којим су обухваћене све школе у РС. Први циклус спољашњег вредновања 
остварен је у шестогодишњем периоду од 2012. до 2018. године187 и представљају последње 
доступне податке о квалитету рада ових образовно-васпитних установа. Просечна општа 
оцена квалитета на нивоу свих средњих школа износи 2,8.  

Када је реч о дистрибуцији опште оцене квалитета рада гимназија процењено је да 68,3% 
гимназија спада у категорију тзв. добрих школа (оцене 3 и 4), док је незадовољавајући 
квалитет (оцене 1 и 2) присутан у раду готово трећине вреднованих гимназија. Конкретније, 
доминантна оцена општег квалитета рада је 3, а код најмањег број гимназија квалитет рада 
је оцењен као незадовољавајући, а потом и као изузетан (оцена 4- 13,5%, оцена 3 – 54,8%, 
оцена 2 – 27,9% и оцена 1 - 3,8% вреднованих гимназија). Посматрано на нивоу области 
квалитета, гимназије најлакше остварују стандарде у оквиру области Етос, Организација рада 
и руковођење и Ресурси, а најтеже у оквиру области Настава и учење, а потом и Образовна 
постигнућа и Подршка ученицима. Као најтеже достижни стандарди (на највишем нивоу) за 

                                                           
186Извештај је доступан на званичном сајту ЗВКОВ-а: http://vrednovanje.ceo.edu.rs 
187 За цео циклус вредновања процењен је рад укупно 437 средњих школа (271 стручна школа, 104 
гимназије, 35 мешовитих школа и 27 уметничких). Важно је напоменути да су резултати који се односе 
на уметничке школе изостављени из анализе услед малог броја школа и могу бити предмет посебног 
извештаја, као и да су у оквиру тог извештаја највећим делом резултати приказани сумарно за средње 
стручне школе и гимназије. 
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већину гимназија издвајају се они који се односе на праћење напредовања ученика, 
формативно оцењивање, одговарајући степен индивидуализације, као и на адекватан систем 
подршке ученицима из осетљивих група. Важно је напоменути да се готово исти закључак 
односи и на средње стручне, али и основне школе. Индикативан је податак да, према 
проценама евалуатора, посматрано на нивоу свих средњих школа, само 14,4% њих на 
највишем нивоу подстиче образовни напредак ученика, односно континуирано доприноси 
већој успешности ученика.  

Други циклус спољашњег вредновања (који је отпочео у октобру 2019. године према 
ревидираној методологији и стандардима) омогућиће праћење напретка које школе остварују 
у односу на претходни период. 

У контексту разматрања квалитета целог, па самим тим и гимназијског и уметничког 
образовања,и актуелног стања важно је поменути да су крајем 2019. године објављени 
резултати PISA истраживања188 Узорак је обухватио 6.602 ученика189, петнаестогодишњака190, 
из 190 школа.  

У односу на претходни PISA циклус, нису уочене значајније разлике у постигнућима ученика 
у нашој земљи, а Србија је заузела 45. место од 79 земаља колико је учествовало у PISA 
истраживању. Један од закључака овог истраживања је да ће због ниског нивоа 

функционалне писмености за немали број ученика наставак школовања, запошљавање 

и професионални напредак представљати изазов. Док се у земљама OECD-а проценат 
таквих ђака, у зависности од домена процене, креће у распону од 21% до 25%, у Србији тај 
распон износи од 38% до 40%. Резултати приказани у овој студији показују да у Србији 
просечно постигнуће ученика на скали математичке писмености износи 448 бодова, на скали 
читалачке писмености 439, а на скали научне писмености 440 бодова (просечно постигнуће у 
OECD земљама је око 500 бодова). У односу нa OECD зeмљe, кoмпeтeнциjе учeникa из Србиje су 
ниже зa 48 пoeнa на скали читалачке писмености, 41 поен на скали математичке писмености 
и 49 на скали научне писмености, штo oдгoвaрa eфeкту oд 15 гoдинe школовања у зeмљaмa 
OECD-a. Слични резултати се добију и када се постигнуће пореди са просеком земаља чланица 
Европске уније. У односу на друге референтне земље из региона, постигнуће ученика из 
Србије је више од постигнућа ученика из Црнe Горe, Севернe Македонијe и Боснe и 
Херцеговинe, а слабије од постигнућа ученика из Хрватске, Словеније и Мађарске. Социо-
економски статус ученика објашњава 8% варијансе у постигнућу на скали читалачке и 9% 
варијансе на скали математичке писмености. Овај податак говори да је социоекономски 
статус ученика у Србији мање повезан са постигнућем ученика него у OECD земљама, што 
указује на већу праведност нашег образовног система. Резултати су показали и то да сваки 

                                                           
188Извештај о резултатима PISA истраживања припремљен је у сарадњи МПНТР, ЗВКОВ-а, Фонда за 
отворено друштво, Института за психологију и OECD-а. Извештај је доступан на следећем линку: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/02/PISA-2018-IZVE%C5%A0TAJ.pdf 
189Када се узму у обзир и ученици који нису радили тестове из ова три домена, али јесу из глобалне и 
финансијске писмености, број испитаних ученика је чак 8.442 из преко 200 школа. 
190 У Србији, највећи број петнаестогодишњака уписало је први разред средње школе, један мањи број 
је у другом разреду, а неки су у осмом разреду основне школе.Већина ученика која има 15 година иде у 
први разред средње школе (84%), док 13% иде у други разред, а само 3% у осми разред основне школе. 
Већина петнаестогодишњака похађа средњу стручну школу (њих 74%), док у гимназију иде сваки 
четврти петнаестогодишњак (њих 23%). 
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трећи ученик не достиже основни ниво писмености (38% на скали читалачке писмености, 
40% математичке, а 38% научне).  

У односу на претходно приказане резултате (независно од типа школе) важно је нагласити да 
у погледу тумачења резултата треба имати у виду да ученици у гимназијама постижу боље 
резултате у односу на своје вршњаке у средњим стручним школама. Разлике у постигнућима 
измећу ученикаиз гимназија и ученика који се школују у оквиру трогодишњихобразовних 
профила изразито су велике – постигнуће се у просеку разликује за око 150 поена. Постигнуће 
ученика из гимназија јесте статистички значајно веће и у домену математичке и у домену 
читалачке писмености у односу на постигнуће из средњих стручних школа. Илустрације ради, 
важно је напоменути да је на скали читалачке писмености испод нивоа 2 укупно 13% ученика 
гимназија, а нпр. 25% ученика уметничких школа, 25% из медицинских и чак 89% ученика 
трогодишњих профила у пољопривредним школама. Када је реч о математичкој писмености 
и истом нивоу, испод нивоа 2 налази се 15% гимназијалаца, 33% ученика уметничких школа, 
29% ученика медицинских и 86% ученика трогодишњих профила у пољопривредним 
школама.  

Посматрано у контексту гимназијског и уметничког образовања добијени резултати свакако 
говоре у прилог потреби и оправданости увођења актуелних реформи. Кумулативно дејство 
реформи и њена ефективност у оквиру овог нивоа образовања моћи ће да се провере и током 
наредних PISA тестирања, као и путем фреквентнијих националних испитивања која се 
очекују у наредном периоду. Широк спектар податка који се прикупљају у оквиру PISA студија 
пружају детаљну слику о квалитету, али и праведности и условима у којима се ученици 
школују и одрастају, па тако ови подаци представљају значајан ресурс за креирање 
дугорочних образовних политика усмерених на унапређивање укупног система образовања, 
као и квалитета гимназијског и уметничког образовања. 

 

3.2. Остварени напредак у извештајном периоду 
 

3.2.1. Квалитет 

 
Као један од приоритетних циљева за 2019. годину постављен је наставак рада на реформи 
гимназија. Кључни реформски правци који су сукцесивно увођени и током 2019. године 
односе се на: промену курикуларне парадигме (развој нових програма наставе и учења 
усмерених на остваривање исхода, развој компетенција и постизање стандарда), изборност 

(увођење 12 нових изборних програма с циљем бољег међупредметног повезивања, развоја 
функционалних знања, боље припреме ученика за наставак школовања, избор занимања, али 
и већег задовољства ученика образовањем), интердисциплинарност (превазилажење 
предметних граница путем увезивања различитих дисциплина у смислене целине с циљем 
развијања функционалних знања и компетенција ученика) као и на поступност у увођењу 

новина (односно поступну припрема школа, наставника и ученика за реализацију нових 
наставних програма). 

У функцији остваривања активности које се односе на усаглашавање законских и 
подзаконских аката са Стратегијом у области средњег општег и уметничког образовања (ПУ -
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СОО1) током 2019. остварен је планирани континуитет. Након што је 2018. године ступио на 
снагу нов Правилник о програма наставе и учења за први разред гимназије, 2019. године је 
усвојен Правилник о програму наставе и учења за други разред гимназије191. Позитивно 
мишљење НПС добили су програми за трећи и четврти разред гимназије, а њихова припрема 
за објављивање у форми правилника је у завршној фази. Током 2019. године припремљен је 

план и програм наставе и учења за први разред гимназија за ученике са посебним 

способностима за биологију. Започета је и припрема плана и програма наставе и учења 

средњег музичког образовања и васпитања. 

Током 2020. године, предлози плана програма наставе и учења првог разреда гимназија за 
ученике са посебним способностима за математику, филолошке науке, физику, рачунарство и 
информатику и плана и програма наставе и учења средњег музичког образовања и васпитања 
су припремљени и добили су позитивно мишљење НПС-а, програми наставе и учења првог 
разреда гимназија за ученике са посебним способностима за географију и историју, сценске и 
аудио-визуелне уметности и спортску гимназију, као и предлога програма наставе и учења за 
други разред гимназија за ученике са посебним способностима за биологију и хемију ће бити 
развијени у наредном периоду. Изазови у овом погледу односе се на непостојање 

стандарда и општих и специфичних предметних компетенција за поједине предмете 

(нпр. психологија, филозофија, социологија итд.). 

Кључна одлика свих до сада реформисаних курикулума јесте усмереност на процес и исходе 
учења, а не на саме садржаје предмета, чија је функција остваривање исхода који су 
дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању 
да учини, предузме, изведе и/или обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је 
градио и развијао током једне године учења конкретног наставног предмета. Овако 
конципирани програми подразумевају да оствареност исхода води ка развијању 
компетенција ученика, и то како општих и специфичних предметних, тако и општих 
међупредметних и кључних. Прегледом исхода који су дати у оквиру појединачних 

програма наставе и учења према предметима може се видети како се постављају темељи 

развоја компетенција које ученици треба да имају на крају општег средњег образовања.  

Од школске 2018/2019. године ученици су по први пут у могућности да током целог 
школовања бирају изборне програме, што треба да допринесе повећању квалитета, 
релевантности, ефикасности и обухвату гимназијског образовања. Прилика за активан избор 
омогућава гимназијалцима да самостално креирају део свог образовања у складу са својим 
интересовањима, потребама и понудом школе, чиме се, између осталог, очекује веће 
ангажовање ученика као и боља постигнућа.  

Током школске 2019/2020. године гимназијалци су у I и II разреду били у прилици да 
изучавају неки од следећих изборних програма: Језик, медији и комуникација, Појединац 
група и друштво, Здравље и спорт, Образовање за одрживи развој, Примењене науке и 
Уметност и дизајн. Ови предмети изучавају с једним часом недељно (годишњим фондом од 37 
часова). Ученик је у обавези да изабере два изборна програма за школску годину. Програме 
које је изабрао у првом разреду ученик може да промени у другом разреду. Увођењем ових 

                                                           
191 Правилник о програму наставе и учења за други разред гимназије, (“Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 8/2019). 
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шест изборних програма укупно 15% курикулума у прва два разреда има изборни карактер. У 
наредне две школске године, у оквиру понуде за III и IV разред, са два часа недељно, у 
образовно-васпитну праксу уводи се већи број нових изборних програма: Образовање за 
одрживи развој, Уметност и дизајн, Примењене науке 1 (усмерене ка медицинским наукама), 
Примењене науке 2 (усмерене ка техничким наукама), Основи геополитике, Економија и 
бизнис, Религије и цивилизација, Методологија научног истраживања и Савремене 
технологије. Ученик је у обавези да у трећем разреду изабере два изборна програма која ће 
учити две године, тј. у трећем и четвртом разреду. Kao кључне карактеристике свих 
наведених програма издвајају се интердисциплинарни карактер и усмереност на 
остваривање исхода и развијање компетенција кроз различите активне методе попут 
пројектне наставе, истраживачких активности и слично.192 

Имплементација реформских процеса и током 2019. године подразумевала је подршку 
школама за реализацију нових програма наставе и учења. ЗУОВ је припремио и реализовао 
обуку за унапређивање водитељских вештина, према препорукама OECD-а и ЕУ. Унапређене 
су водитељске вештине 300 водитеља обуке за примену нових програма наставе и учења 
оријентисаних према исходима. Настављено је с остваривањем обуке наставника за 
реализацију наставе орјентисане ка исходима учења (ову обуку је током 2018. и 2019. године 
похађало више хиљада наставника, стручних сарадника и директора гимназија)193 - 
тродневном програму обуке који за циљ има развијање компетенција за планирање и 
остваривање наставе и учења оријентисаних на исходе и укључује: упознавање са новом 
концепцијом програма наставе и учења; глобално, оперативно планирање и припремање за 
час; методе, технике и активности усмерене на учење и исходе; пројектну настава; 
предузетништво; изборне програме и праћење и вредновање учења. Кроз шест модула 
реализована је и обука наставника који предају у специјалним ИТ одељењима 1. и 2. разреда 
гимназије (обуку је похађало 130 наставника). Додатно, ЗУОВ је реализовао обуку за 
програмски језик Пајтон за 218 гимназијских наставника информатике. Од 2020. године 

предвиђено је концептуализација и реализација обука и за остваривање менторске 

подршке школама, што се може сматрати веома значајним, ефективним и досада, на 

системском нивоу, недостајућим видом подршке.  

Када је реч о активности дорада постојећих образовних стандарда и примена (ПУ-СО02) и 
самим обукама наставника у општем средњем образовању ЗВКОВ је током 2019. године 
конципирао и реализовао обуку за наставнике који предају предмет Матерњи језик и 
књижевност с циљем што успешније имплементације образовних стандарда у наставни 
процес и то за осам језика (албански језик, бугарски језик, румунски језик, русински језик, 

                                                           
192Одлика ових програма јесте и то да су полуструктурисани чиме се омогућава већи степен аутономије 
наставника којима је понуђена литература да лакше концептуализујунаставу, а њихова примена треба 
да резултира и већим задовољством ученика образовањем. ЗВКОВ је током 2019. конструисао упитник 
чији је основни циљ испитивање задовољства ученика новим изборним програмима како би се пратила 
прва искуства и процене у вези с остваривањем изборних програма, a oбухватније праћење 
ефективности и задовољства ученика изборним програмима предвиђено је 2021. године када 
школовање заврши прва генерација ученика. 
193На основу искуства у реализацији обука током 2018. године, унапређени су програми обуке 
наставника за остваривање наставе усмерене на исходе учења и развијени програми обуке за 
наставнике физике и психологије. 
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босански језик, словачки језик, мађарски језик и хрватски језик). Ради успешније 
комуникације са наставницима који предају Матерњи језик и књижевност – програм обуке је 
реализован непосредно, уз сарадњу са Националним саветима националних мањина. Обуку је 
успешно завршило 89 наставника из 65 школа. 

Како лидерство у образовању представља посебно важан аспект квалитета, током 2019. 
године су одржане обуке за директоре према четвородневном програму који је развио 

ЗУОВ, а у складу с Правилником о програму обуке и полагања испита за лиценцу за 

директора установе образовања и васпитања194. Циљ обука је оспособљавање директора за 
стицање компетенција у складу са стандардима компетенција, а савладавањем овог програма 
руководиоци образовно-васпитних установа се припремају за стицање лиценце195. Крајем 
2019. године обучено је 117 директора основних и средњих школа са територије Београда. 
Према плану МПНТР и ЗУОВ-а директори свих школа у Србији ће до 2020. године бити позвани 
да похађају ову обуку од системског значаја. Од 2019. године МПНТР је почело са 

остваривањем испита за лиценцу директора којим су обухваћени и директори 

гимназија и уметничких школа.  

Резултати спољашњег вредновања квалитета рада образовно-васпитних установа 
представљају кључни извор података о квалитету рада и када је реч о гимназијама и 
уметничким школама. Од октобра 2019. године отпочео је други циклус овог процеса 

према ревидираним стандардима и процедурама. На основу укупних искустава која се 
односе на спољашње вредновања током првог циклуса, приступило се ревизији методологије, 
процедура, стандарда, индикатора и инструмената с циљем његовог континуираног 
унапређивања, што је резултирало: смањењем обима – броја области, стандарда и 
индикатора, постављањем виших захтева у погледу квалитета рада у односу на први циклус; 
успостављањем развојног принципа оцењивања индикатора (у I циклусу - принцип 
остварен/неостварен, а у II циклусу процена остварености индикатора остварује се на основу 
четворостепене скале), а самим тим и другачијом методологијом извођења опште оцене 
квалитета рада школа (која, између осталог, више не подразумева поделу стандарда на 
кључне, изабране и додатне већ сви имају исти статус). Овај процес је реализован и с циљем 
да његова природа у погледу измена буде таква да се обезбеди кохерентност између оквира 
за први и други циклус како би се омогућио процес праћења напретка и сагледавања 
квалитета рада школа између два циклуса. Оно што је у овом процесу изостало јесте 

прилагођавање концепта специфичностима уметничких школа.  

Увођењу другог циклуса претходиле су и две посебно важне активности остварене 2019. 
године - доношење новог Правилника о вредновању квалитета рада установа196, као и обука 

                                                           
194Правилник о програму обуке и полагања испита за лиценцу за директора установе образовања и 
васпитања, (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 63/2018). 
195Ова обука, између осталог, припрема лидере образовно-васпитних установа за израду портфолија, 
планирање и спровођење истраживачког рада (чији концепт и резултате приказују на испиту за 
лиценцу). 
196Правилника о вредновању квалитета рада установа, (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
10/2019). Овим правилником уређена су сва кључна питања у погледу укупне методологије, процедура, 
начина остваривања, као и оцењивања и обавеза и одговорности свих учесника у процесу спољашњег 
вредновања. Поред наведеног он има за циљ да обезбеди транспарентност овог процеса за све 
заинтересоване стране. 
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свих просветних саветника за остваривање спољашњег вредновања према ревидираној 
методологији, стандардима и индикаторима. Обуку за реализацију другог циклуса 
спољашњег вредновања за све просветне саветнике свих ШУ, као једну од приоритетних 
активности за 2019. годину, заједнички су организовали и реализовали МПНТР и ЗВКОВ. 
Током 2019. је акредитована обука за самовредновање квалитета рада школа као обука од 
јавног значаја и припремљен је детаљан план и програм реализације обука за 
самовредновање за трочлане тимове из основних и средњих школа с циљем 
унапређивањакомпетенција запослених у основном и средњем образовању у домену 
самовредновања. Обучено је 98 реализатора који су реализовали укупно 192 обуке и обучили 
2.202 наставника.  

ЗВКОВ ће наставити са редовним годишњим саветовањима просветних саветника с циљем: 
разматрања добијених резултата на годишњем нивоу, остваривања хоризонталног учења и 
унапређивања целокупног процеса. ЗВКОВ је у 2019. години наставио с реализацијом пројекта 
„Подршка школама након процеса спољашњег вредновања“. Крајем 2019. године одржана је 
обука просветних саветника и саветника-спољних сарадника који ће у другом полугодишту 
школске 2019/2020. године подржати укупно 42 основне и средње школе које нису оствариле 
одговарајући ниво стандарда квалитета рада (оснаживање запослених за остваривање 
рефлексивне праксе, самовредновање наставе и учења, ефективног развојног планирања, као 
и остваривање сарадње и хоризонталног учења међу колегама једнаких по позицији и 
образовању). 

На нивоу општег средњег и уметничког образовања тренутно се не спроводи ниједно 
екстерно национално испитивање. Важна активност унутар АП СРОС односи се на развој 
система завршног испита у средњем образовању: опште, уметничке и стручне матуре (ПУ-

СО05) и током 2019. године интензивиран је рад на развоју и операционализацији 

концепта државне матуре која ће имати сертификациону, селекциону и евалуативну 

функцију (која je посебно значајна за сагледавање квалитета општег стручног и уметничког 
образовања). Кључну полазну основу у том погледу чине већ усвојени Правилник о програму 
опште и уметничке матуре197 као и Правилник о програму стручне матуре и завршног 
испита198. С циљем осигурања квалитета организације и имплементације екстерног 
матурског испита почетком 2019. почела је реализација трогодишњег пројекта „Државна 
матура“ (IPA 2015) са циљем пружања подршке институцијама система у организацији и 
даљој операционализацији државне матуре. Различите компоненте овог пројекта односе се 
на подршку у остваривању широког спектра активности у фази припреме, пилотирања и 
остваривања овог испита (дефинисање организационог модела за припрему и полагање 
испита, усаглашавање законског и институционалног оквира, припрема инструмената и 
приручника, развијање стандарда за наставне предмете, обуке радних група, информисање 
образовне и шире јавности, припрема високошколских установа, припрема пробних 

                                                           
197Правилник о програму опште и уметничке матуре (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/2017). 
198Правилник о програму стручне матуре и завршног испита (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
1/2018). 
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тестирања и сл.). У последњој фази, као резултат пројекта, очекује се и анализа спроведених 
пилот тестирања и формулисање препорука за спровођење државне матуре.199 

У функцији вредновања постигнућа ученика односно исхода учења (ПУ–СОО4) ЗВКОВ је 
реализовао припремне активности за пилот PISA 2021 истраживање – преведени су и 
адаптирани задаци за тестирање, сачињен је узорак и остварена је комуникација и сарадња са 
школама.  

3.2.2. Обухват 

 
Подаци показују да је током 2019. године, као и у претходном периоду, дошло до сасвим малог 
напретка у повећању обухвата - школске 2019/2020. године од укупног броја ученика у 
средњим школама гимназије похађа 26,7% Профиле из подручја рада Култура, уметност и 
јавно информисање похађало је 2,4%. У збиру то износи око 29% ученика који похађају опште 
средње и уметничко образовање, што је и даље значајно мање од циљаних 39%. 

С циљем утицаја на повећање обухвата реализоване су и већ поменуте мере које се, генерално 
сагледано, првобитно односе на унапређивање квалитета гимназијског образовања (на првом 
месту то су већ поменути исходно орјентисани програми наставе и учења усмерени на развој 
компетенција, као и изборни програми). Такође, у оквирима гимназијског образовања у 
школској 2019/2020. години дошло је до повећања броја специјализованих ИТ одељења у 

гимназијама широм Србије, као и до увођења специјализованих одељења за биологију и 

хемију, као и географију и историју. 

Већина мера које се односе на повећање обухвата средњим образовањем је опште, односно 
нису специфично усмерене на конкретан тип средње школе. У том смислу, истакнуто место 
има примена афирмативних мера за упис ученика ромске националности у средњу школу које 
су уређене кроз адекватни правни оквир и показују добре резултате. На снази је Правилник о 
ученичким и студентским кредитима и стипендијама200 који прописује блаже критеријуме за 
ученике без родитељског старања, ученике са инвалидитетом и ученике припаднике ромске 
националне мањине. Расписивањем Конкурса за доделу ученичких стипендија ученицима 
средњих школа у РС настављено је с кампањом информисања о блажим критеријумима за 
ученике ромске националности.  

У складу са препорукама СРОС-а током 2019. година урађена је анализа изводљивости 
увођења обавезног статуса средњег образовања, у којој су анализирани и приказани 
различити међународни модели увођења обавезног средњег образовања,анализирани су 

                                                           
199Као кључне реализоване активности издвају се формирање, рад и обуке радних група за израду 
тестовног материјала, као и формирање радних група за ревизију општих стандарда постигнућа за крај 
општег средњег и средњег стручног образовања за 8 наставних предмета и израду у оквиру 3 предмета 
(психологија, музичка култура и рачунарство и информатика), али и низ других реализованих 
активности: анализа потреба за унапређењем капацитета различитих актера, функционална анализа 
капацитета кључних институција система (ЗВКОВ и ЗУОВ), анализа процедура и пракси за упис на 
факултете, студија изводљивости брошуре о државној матури за све кључне учеснике овог процеса, 
спецификације за информациони систем, припрема стручних упутстава за реализацију државне матуре 
итд. 
200 Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама (“Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 46/10, 47/11, 56/12, 75/13 и 111/17). 
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различити подаци у вези с образовањем у Србији (број школа, ученика, наставника, 
демографски трендови, финансијска издавања за образовање са централног и локалног нивоа 
и сл.), приказани су ставови различитих заинтересованих страна (представника школа, 
стручних институција и родитеља). Предложени су различити модели као полазна основа за 
доношење одлука у будућности. 

3.2.3. Релевантност 

 
Повећање релевантности општег средњег и уметничког образовања огледа се најпре у 
успостављеном континуитету примене нових законских и програмских документа усмерених 
на наставу оријентисану на исходе, односно на развој ученичких компетенција. Томе, између 
осталог, треба да допринесе и већи број часова пројектне наставе, истраживачких активности 
и лабораторијских вежби. Повећање релевантности образовања и јачање васпитне 

функције школе (ПУ-С007) може се посматрати и кроз стављање нагласка на развој 
међупредметних компетенција кроз увођење изборних програма и њиховог 
интердисциплинарног карактера.  

С циљем додатног осавремењавања општег средњег образовања дошло је до повећања броја 
посебних одељења у гимназијама у којима ученици са посебним способностима за 
рачунарство и информатику стичу средње опште образовање и васпитање по посебном плану 
и програму наставе и учења (ова могућност је од 2019. године проширена понудом у оквиру 
додатних 14 гимназија што чини укупно 46 школа са 52 одељења чији је оснивач РС, 
аутономна покрајина или ЈЛС ). 

У контексту увођења специфичних система вредновања у уметничком образовању (ПУ-

С006) важно је поменути процес унапређивања процедура пријемних испита у уметничким 
школама што је резултирало раздвајањем идентитета ученика и остварених резултата, а 
креирано је и Стручно упутство за спровођење пријемних испита за школску 2019/2020. 
годину.201 С циљем постизања равноправности у образовању донете су смернице за 
прилагођавање пријемних испита за ученике с тешкоћама.202 

Уведен је програм интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme 

- IBDP) у више гимназија у Србији. У 2019. години три гимназије су ауторизоване, финансиране 
су и реализоване обуке наставника и опремљени су кабинети у складу са ИБО (International 

Baccalaurate Organisation) стандардима203. Донет је Правилник о остваривању образовно-
васпитног рада у гимназији по програму интернационалне матуре204 који уређује сва питања 
од значаја за остваривање овог општеобразовног међународно верификованог програма који 
се остварује као посебан доуниверзитетски програм образовања и васпитања у трајању од 
најмање две године (организација образовно-васпитног рада, услови за упис ученика, 

                                                           
201Стучно упутство за спровођење пријемних испита доступно је на сајту МПНТР: 
http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/ 
202Смернице за прилагођавање пријемних испита доступне су на сајту МПНТР: 
http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/ 
203 У питању су Десета гимназија "Михајло Пупин" у Београду, гимназија "Јован Јованович Змај" у Новом 
Саду и гимназија "Светозар Марковић" у Нишу. 
204Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у гимназији по програму интернационалне 
матуре (“Сл. гласник РС”, бр. 93/2019-256, 7/2020-84). 
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програм и испити, оцењивање, издавање јавних исправа, услови за наставнике, финансирање 
и сл.). 

Донет је Правилник о модел установи205 чиме су створене системске могућности за 
подршку установама које остварују изузетну образовно-васпитну праксу у складу с општим 
принципима и циљевима образовања и васпитања у Србији. Циљ успостављања модел 
установе јесте развој, подржавање, промовисање и преношење примера изузетне образовно-
васпитне праксе, која може да пружи смернице за унапређивање и планирање развоја 
различитих нивоа система образовања и васпитања. Улога модел установе је да постојећу 
изузетну и иновативну праксу у одређеној области, односно аспекту рада, промовише, 
преноси кроз процес хоризонталног учења и даље унапређује. Правилником су уређени 
услови за стицање статуса модел установе, а у процесу израде је и стручно упутство као вид 
подршке установама за покретање и спровођење поступка за стицање статуса модел установе. 

Током 2019. године је донет и Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме 

и наставних средстава за остваривање плана и програма наставе и учења у гимназији.206 

Као једна од мера да се подрже ученици који постижу висока постигнућа у АП СРОС 2020 је 
дефинисано и успостављање јединственог система награда и награђивања ученика 

средњих школа због добрих образовних постигнућа (ПУ-СО08). У 2019. години Фонд за 
младе таленте доделио је 1.512 награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на 
признатим такмичењима у земљи и иностранству. МПНТР је 2019. године донело одлуку о 

финансијском повећању стипендија младим истраживачима – ученицима завршних 
разреда (III и IV) средње школе који су исказали способност у бављењу истраживачким радом 
и освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, 
европским или балканским), из области математике, физике, информатике, астрономије, 
биологије и хемије и доделило 10 стипендија. На званичном сајту МПНТР редовно се 
промовишу резултати изузетних ученика у нашој земљи, а националним оквиром за 
вредновање квалитета рада образовно-васпитних установа предвиђена је јавна промоција 
резултата ученика и наставника на нивоу школе. У склопу промоције резултата ученика 
поред јавне кампање, предвиђено је и постављање билборда широм земље којима ће се 
промовисати њихови резултати.  

У контексту разматрања релевантности гимназијског образовања важно је нагласити да, 
према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја укупно 91,8% 
гимназијалаца наставља школовање на универзитетима.  

3.2.4. Ефикасност 

 
Половином марта 2018. године донета је Уредба о критеријума за доношење акта о мрежи 
јавних средњих школа207. Утврђено је девет критеријума: економски, критеријум 
једнакоправности, доступности, организациони, статусни, демографски, географски, 

                                                           
205Правилник о модел установи (“Сл. гласник РС”, бр.10/2019). 
206Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 
плана и програма наставе и учења у гимназији (“Сл. гласник РС”, бр.11/2017,13/2019). 
207 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа (“Сл. гласник РС”, бр. 
21/2018-9). 
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културолошки и критеријум оптимизације који су примењивани и у школској 2019/2020. 
години. Утврђени критеријуми омогућавају креирање рационалније мреже средњих школа, 
спајање малих школа у једну установу (минимални број ученика је постављен на 200, под 
одређеним условима). 

За потребе доношења акта о мрежи школа реализована је теренска анализа мреже средњих 
школа. Акт односно Одлука о мрежи јавних средњих школа208 донета је у јуну 2018. године, а 
измењена је у августу и децембру исте године. Према овој одлуци програме општег 
образовања и васпитања у 2019. години остварује 107 гимназија; програме општег и 
уметничког образовања и васпитања остварује 39 средњих уметничких школа; програме 
општег и стручног образовања и васпитања, односно општег и уметничког образовања и 
васпитања остварују 44 мешовите школе. Одлуком је предвиђено да се од школске 2019/2020. 
године програми различитих нивоа образовања и васпитања или више различитих подручја 
рада остваривати у три образовно-васпитна центра. 

На основу овог акта донесене су одлуке о спајању 14 средњих школа од чега су 4 гимназије, 
чиме је остварена рационализација броја запослених на општим пословима. 

Наредни кораци у 2020. години односе се на наставак хоризонталне рационализације и пилот 
вертикалне рационализације мреже школа (односно стварање образовно-васпитних 
центара), као и континуирано праћење ефикасности мреже школа ради евалуације девет 
критеријума и мерења ефеката досадашњих мера. 

 

3.3. Процена испуњености приоритета за 2019. годину 
 

Приоритет 1 - Активности на имплементацији матуре 
Испуњен. Отпочела је реализација пројекта Државна матура (IPA 2015) и реализован низ 
планираних активности на операционализацији концепта државне матуре. С обзиром на 
комплексност овог реформског подухвата, МПНТР је донело одлуку о једногодишњем 
померању почетка имплементације државне матуре. Наставак започетих активности и у 
наредном периоду се може сматрати високо приоритетним. 

Приоритет 2 - Наставак реформе гимназијског образовања 
Испуњен. Током 2019. године настављено је са сукцесивним увођењем реформе гимназијског 
образовања у складу са кључним реформским правцима као што су: промена курикуларне 
парадигме, интердисциплинарност, изборност и поступност у увођењу.  Донети су неопходни 
подзаконски акти који пружају подршку остваривању реформских процеса и настављено је с 
обукама за примену нових исходно орјентисаних планова и програма наставе и учења, према 
унапређеном концепту на бази искустава из претходне године и препорука OECD-а и ЕУ. 
Остварен је и континуитет у реализацији изборних програма, а ЗВКОВ је реализовао 
испитивање задовољства ученика изборним програмима у функцији праћења 
имплементације кључних реформских праваца. Обухватније праћење ефективности 
актуелних реформских процеса планирано је по завршетку школовања прве генерације 

                                                           
208 Одлука о мрежи јавних средњих школа (“Сл. гласник РС”, бр. 49/2018-3, 62/2018-5 и 94/2018-4). 
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ученика која ће гимназијско образовање у складу с актуелном реформом завршити школске 
2021/2022. 

Приоритет 3 - Наставак увођења IB програма међународне матуре 
Испуњен.Додатним правцем рада на повећању релевантности општег средњег образовања 
може се сматрати и увођење програма интернационалне матуре (International Baccalaurate 

Diploma Programme - IBDP) у више гимназија у Србији. Неколико државних гимназије су у 
процесу ауторизације, финансиране су обуке наставника за реализацију програма, а 
планирана је и исплата финансијских грантова за опремање кабинета у складу са ИБО 
стандардима. Сва кључна питања у вези са увођењем програма интернационалне матуре 
уређена су одговарајућим правилником који је донет 2019. године.  

Приоритет 4 - Увођење нових уметничких профила (дигитализација дизајнерских 
образовних профила)  
Делимично испуњен. За овај извештајни период нема података о оствареним активностима 
у правцу дигитализације дизајнерских образовних профила. Релевантне активности које су 
остварене у оквиру уметничког образовања односе се на покренуту иницијативу за израду 
стандарда квалификације за образовни профил сарадник у дигиталним медијима, као и за 
ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност.  

Приоритет 5 - Ширење и подршка ИТ одељењима у гимназијама 
Испуњен. С циљем додатног осавремењавања општег средњег образовања, унапређивања 
релевантности и квалитета дошло је до повећањаброја посебних одељења у гимназијама у 
којима ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику стичу средње 
опште образовање и васпитање по посебном плану и програму наставе и учења. Oва 
могућност је од 2019. године проширена понудом у оквиру додатних 14 гимназија што чини 
укупно 46 гимназија чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или ЈЛС. 

 

3.4. Приоритети за 2020. годину 
 
Приоритет 1 - Активности на имплементацији матуре (пробна матура, обука наставника, 
софтверска решења) 
 

Приоритет 2 - Наставак реформе гимназијског образовања 
 

Приоритет 3 - Реализација ИБО програма  
 

Приоритет 4 - Исходно оријентисани програми средњег уметничког образовања 
 

Акције из AП СРОС 2020: 

 

ПУ-СО01 
Усаглашавање законских и подзаконских аката са Стратегијом у области 
средњег општег и уметничког образовања 

ПУ-СО02 Дорада постојећих образовних стандарда и примена 

ПУ-СО03 Оптимизација мреже средњих школа 
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ПУ-СО04 Вредновање образовних постигнућа ученика 

ПУ-СО05 
Развој система завршног испита у средњем образовању: опште, уметничке 
и стручне матуре 

ПУ-СО06 Увођење специфичних система вредновања у уметничком образовању 

ПУ-СО07 Јачање васпитне функције средњих школа 

ПУ-СО08 

Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика 
средњих школа због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике 
Србије (у организацији МПНТР) 

ПУ-СО09 
Успостављање јединственог јавног система фондова и фондација за 
подстицање обдарених и талентованих 
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4. Средње стручно образовање 
 

4.1. Основне информације о средњем стручном образовању и 

васпитању, актуелно стање и контекст 
 
Средње стручно образовање и васпитање (ССОВ) у Србији је регулисано, поред ЗОСОВ-им, и  
посебним законима, тачније Законом о средњем образовању и васпитању209, као и Законом о 
дуалном образовању210 који је усвојен крајем 2017. године, a почео да се примењује од 
школске 2019/2020 године. Поред ова два закона за област средњег стручног образовања је 
битно поменути и Закон о националном оквиру квалификација у Републици Србији211 који 
регулише одређене области које су значајне за развој квалитетног стручног образовања, 
попут израде стандарда квалификација на основу којих се креира план и програм наставе и 
учења за стручнo образовање.  

ССОВ представља највећи део средњег образовања у Србији. Према подацима РЗС-a, у 
школској 2019/2020. години је укупно 311 средних стручних школа, 52 мешовите школе 
(средња стручна школа и гимназија) и четири мешовите школе (средња стручна школа и 
средња уметничка школа)212, док је средње стручне школе похађало 249.855 ученика.  

Поред МПНТР, тело које је надлежно за дуално образовање је Комисија за развој и спровођење 
дуалног образовања Владе Републике Србије која је основана на основу Закона о дуалном 
образовању 2018. године ради спровођења и унапређивања дуалног образовања и 
трогодишњих вредновања остварених резултата213.  

 

4.2. Остварени напредак у извештајном периоду 
 

4.2.1. Квалитет 

 
Квалитет рада школа у РС, па тако и стручних, је представљен у Извештају о спољашњем 
вредновању школа у првом циклусу вредновања (2012-2018) који је почетком 2020. године 
објавио ЗВКОВ214. Резултати показују да 18,1%, средњих стручних школа постижу највишу 
оцену општег квалитета рада (оцена 4), то јест да оцену 4 добија значајно мањи проценат 
школа у поређењу са процентом школа које постижу оцену 3 а који износи 52%. Проценат 

                                                           
209Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018, 6/2020).  
210Закон о дуалном образовању („Сл. гласник РС“, бр. 101/2017, 6/2020). 
211Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 27/2018, 
6/2020). 
212Доступно на: https://data.stat.gov.rs/Home/Result/11030104?languageCode=sr-Latn# 
213 Одлука о образовању Комисије за развој и спровођење дуалног образовања ("Сл. гласник РС", бр. 
5/2018). 
214У спољашњем вредновању је учествовало 437 средњих школа из 16 школских управа, прецизније 271 
средња стручна школа, 104гимназија, 35 мешовитих школа и 27 уметничких школа. Квалитет рада 
школа се процењивао на основу30 стандарда квалитета који се односе на седам кључних области рада 
школе. 
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школа које не постижу очекивани квалитет рада (односно које су добиле оцене 2 и 1) показује 
да постоји доста простора за унапређивање – чак више од четвртине школа је добило оцену 2 
(26,2%) а оцену 1 је добило 3,7% школа215.  

Резултати последњег PISA истраживања су представљени 2019. године и показују да више од 
80% ученика који похађају трогодишње образовне профиле не достиже основни ниво 
функционалне писмености у домену математичке и читалачке писмености. У случају ученика 
четворогодишњих образовних профила у средњим стручним школама проценат ученика који 
не достиже основни ниво функционалне писмености је између 25% и 60% на скали читалачке 
писмености и између 28% и 66% на скали математичке писмености. Разлика у постигнућу је 
посебно велика између ученика који похађају гимназије иученика трогодишњих образовних 
профила у средњим стручним школама и износи око 150 поена. Ипак, додатним анализама је 
установљено да постигнућа ученика не зависе од тога коју школу похађају (нпр. да ли похађају 
гимназију или средњу стручну школу), већ да су предочене разлике у постигнућима радије 
последица тога што ученици сличног или истог социоекономског статуса уписују одређену 
„врсту“ школе (па тако ученици вишег социо-економског статуса уписују гимназију, а ученици 
нижег социо-економског статуса уписују средње стручне школе). Још један од налаза који 
показује да социоекономски статус игра веома значајну улогу у одабиру средње школе је тај 
да и они ученици који истовремено имају високо постигнуће, а низак социоекономски статус, 
чешће похађају стручне школе него гимназије216.  

Према Закону о националном оквиру квалификација Републике Србије, иницијатива за 
развијање и усвајање стандарда квалификације се доставља Агенцији за квалификације 
(Агенција) која сагледава иницијативу и доставља препоруку о развоју стандарда 
квалификације одговарајућем секторском већу, након чега секторско веће доноси одлуку о 
прихватању иницијативе и изради предлога стандарда квалификације. По прихватању 
иницијативе Агенција израђује предлог стандарда квалификације и доставља га Савету за 
НОКС ради утврђивања предлога, и коначно МПНТР на предлог Савета за НОКС доноси акт о 
усвајању стандарда квалификације и доставља га Агенцији ради евидентирања у Регистру 
НОКС-а.  

У рад секторских већа и Савета за НОКС укључени су сви релевантни актери за израду 
стандарда квалификације. Посебно важно за средње стручно образовање је укључивање 
представника послодаваца у процес доношења одлуке о стандарду квалификације (ПУ-СТ07) 
која потом представља основ за израду плана и програма наставе и учења за стручне 
програме/профиле (ПУ-СТ03). Током 2019. године Агенција је израдила неколико 

докумената који ближе описују процедуре за развој и усвајање стандарда 

квалификације (предлог правилника о развоју стандарда квалификације, предлог 
правилника о садржини и начину вођења Регистра НОКС као и предлог правилника о садржају 

                                                           
215 Препознате су и кључне области рада школе на којима треба додатно радити у средњем стручном 
образовању, а то су настава и учење, посебно у областима развијености праћења и вредновања рада 
ученика у складу са формативним приступом као и квалитет диференцијације и индивидуализације 
наставе. Најбоље процењени кључни стандарди квалитета рада школа су етос школе, и то безбедност 
школе и развијеност сарадње на свим нивоима. Доступно на: 
http://vrednovanje.ceo.edu.rs/sites/default/files/izvestajiEE/2020_Rezultati%20spoljasnjeg%20vrednovan
ja%20skola_2012-2018.pdf 
216 Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/02/PISA-2018-IZVE%C5%A0TAJ.pdf 
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и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације). 
Правилнико садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда 
квалификације усвојен је у априлу 2020217. Агенција је радила и на развоју предлога нове 
методологије за развој стандарда квалификације чије се усвајање очекује у 2020. години.  

Током 2019. године Агенција је израдила осам предлога стандарда квалификација у складу са 
идентификованим потребама привреде (економски техничар; правно-пословни техничар; 
индустријски кројач; сервисер термичких и расхладних уређаја; техничар за хемијску и 
фармацеутску производњу; машински техничар за моторна возила; фризер; зубни техничар) 
док је по новој методологији унапређено шест стандарда квалификација (пекар; месар; 
млекар; конобар; кувар; посластичар). Укупан број образовних профила са стандардом 

квалификација у школској 2019/2020. години износио је 95 што је повећање за 19 

профила у односу на претходну школску годину. 

Модернизован је низ образовних профила који су реализовани у школама дужи низ година, 
али нису имали стандарде квалификација. До иновација је дошло у више подручја рада, са 
значајним обухватом уписаних ученика, нарочито у подручју рада економија, право и 
администрација (економски техничар и правно пословни техничар) али и у другим 
подручјима рада: грађевинарство, електротехника, личне услуге, машинство и обрада метала, 
саобраћај, текстилство и кожарство и здравство и социјална заштита. Неки образовни 
профили у оквиру наведених подручја рада се реализују по дуалном моделу образовања. Овај 
процес је континуиран и наставиће се као један од приоритета и у 2020 години. 

У бази квалификација која се налази на сајту НОКС218 евидентирано је 34 квалификације на 
трећем нивоу НОКС и 61 квалификација на четвртом нивоу НОКС. Све евидентиране 
квалификације, са ова два нивоа, имају израђен стандард квалификације. У току је уношење 
других квалификација. Попис квалификација између осталог oмогућава и стандардизацију 
испита за стицање квалификација с обзиром на то да се у регистар уносе квалификације са 
одредницама које пружају сажете информације о квалификацијама и довољне су за њихово 
основно препознавање и транспарентност (ПУ-СТ01).  

Израдом планова и програма наставе и учења који су засновани на стандарду квалификације 
унапређује се квалитет и релевантност стручног образовања. Према подацима ЗУОВ-а, у току 
2019. године је припремљено 11 нових планова наставе и учења и четири образовна профила 
ради усклађивања са Законом о дуалном образовању, а израђени су правилници и 
приручници за 11 матурских/завршних испита. Модернизација образовних профила је 
континуирани процес који ће се као један од приоритета наставити и у 2020. години. 

ЗУОВ је током 2019. године спровео више циклуса обука за наставнике средњих стручних 
школа које су биле фокусиране на област остваривања наставе усмерене на исходе учења. 
Такође, кроз ГИЗ пројекат „Реформа средњег стручног образовања“ реализован је велики број 
стручних обука за наставнике које су биле усмерене на коришћење савремених метода учења 
у стручном образовању, обуке за инструкторе у компанијама које су укључене у дуално 
образовање, као и обуке за директоре школа у вези са модерним управљањем у стручном 

                                                           
217Правилнико садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда 
квалификације217 („Сл. гласник РС“, бр. 53/2020).  
218 Доступно на: http://noks.mpn.gov.rs/baza-kvalifikacija_2/ 
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образовању. Фокус ових обука био је усмерен на преко 50 школа које су укључене у пројекат, 
односно оне школе које од 2014. године реализује неки од дуалних образовних профила 
(бравар заваривач, електричар, индустријски механичар, механичар моторних возила, 
електромонтер мрежа и постројења и модни кројач).  

Поред израде планова и програма за стручно образовање, ЗУОВ је припремио и опште 
упутство за јачање васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности. 

Завршни испити се тренутно реализују у складу са методологијом која је развијена за 
образовне профиле који у датој школској години долазе до завршне године (ПУ-СТ01). У 
јануару 2019. године МПНТР је покренуло, уз финансијску и техничку подршку ЕУ (IPA 15), 
пројекат „Унапређивање квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег 
образовања“ (Пројекат државне матуре, 2019-2021.), који има за циљ да подржи систем 
образовања за увођење државне матуре на крају средњег образовања.  

У јануару 2019. године Влада РС је успоставила Комисију за праћење активности за увођење 
државне матуре. Током 2019. године ЗУОВ је објавио јавни позив за чланове радних група за 
израду испитних материјала за образовне профиле у средњем стручном образовању у оквиру 
припреме за спровођење завршних испита 2020/2021. године и стручне матуре 2021/2022. 
године219. Такође, припремљене су различите анализе о спремности образовног система за 
увођење државне матуре, са циљем пружања што адекватније подршке образовном 
систему220. У другој половини 2020. године, око 50 средњих стручних школа ће учествовати у 
првом пилоту државне матуре. Према подацима МПНТР, генерација која је уписала средњу 
школу школске 2018/2019. године ће прва полагати нове националне стандардизоване 
испите на крају средњег образовања и васпитања. 

Током 2019. године је започет процес развоја и имплементације јединственог информационог 
система просвете (ЈИСП) који ће омогућити преглед целокупног тока образовања ученика 
путем јединственог образовног броја (ЈОБ) (ПУ-СТ08). Усвојени су Правилник о Јединственом 
информационом систему просвете221 и Правилник о ближим условима у поступку доделе 
јединственог образовног броја222. Успостављањем ЈИСП-а омогућава се модернизација 
управљања системом образовања, праћење и доношење одлука које су засноване на 
подацима, а све у циљу обезбеђивања квалитетног и ефикасног система образовања и 
васпитања. У оквиру ЈИСП-а ће бити остварена размена података између свих релевантних 
актера који су укључени у систем образовања и васпитања. Предвиђено је да се систем повеже 
са другим системима државне управе, као што је Централни регистар обавезног социјалног 
осигурања, што ће омогућити праћење свршених ученика на тржишту рада и неопходних 
основа за усмеравање образовног система који ће бити усклађен са потребама тржишта рада. 
ЈИСП ће бити интегрисан и са свим регистрима и подрегистрима за које је надлежна Агенција. 

                                                           
219 Доступно на: https://zuov.gov.rs/javni-poziv-za-clanove-radnih-grupa-za-izradu-ispitnih-materijala-za-
obrazovne-profile-u-strucnom-obrazovanju-2/ 
220 Доступно на: https://matura.edu.rs/dnevnik-aktivnosti/ 
221Правилник о Јединственом информационом систему просвете („Сл. гласник РС“ бр. 81/2019). 
222Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја („Сл. гласник РС“ 
бр. 81/2019). 
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МПНТР овај пројекат реализује у сарадњи са Канцеларијомза информационе технологије и 
електронску управу223, а очекује се да ће ЈИСП бити функционалан у 2020. години224.  

ЗВКОВ је и током 2019. године наставио да подржава школе у процесу самовредновања. Након 
развијене обуке за самовредновање у сарадњи са МПНТР припремљен је детаљан план и 
програм реализације обука за самовредновање за трочлане тимове из основних и средњих 
школа. Обучено је 98 реализатора који су реализовали укупно 192 обуке. Обуку је успешно 
завршило 2.202 наставника чиме су у великој мери подигнуте компетенције запослених у 
основном и средњем образовању у домену самовредновања (ПУ-СТ08). 

Националним акционим планом запошљавања за 2019. годину, реформа стручног образовања 
је препозната као једна од мера унапређивања квалитета радне снаге и улагање у људски 
капитал225.  

Дуално образовање226. Са почетком школске 2019/2020. године је почела примена Закона о 
дуалном образовању. Законском регулативом у области дуалног образовања су јасно 
дефинисане улоге, задаци и одговорности свих актера који су укључени у развој и спровођење 
дуалног образовања (ПУ-СТ09). Такође се осигурава и укључивање послодаваца у све процесе 
планирања, развоја и спровођења дуалног образовања, а све у циљу повећања квалитета и 
релевантности стручног образовања (ПУ-СТ07). У 2019. години усвојен је и Правилник о 
ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и 
саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању227 чиме 
је заокружен сет правилника које је МПНТР требало да донесе према Закону о дуалном 
образовању. Овим правилником је између осталог дефинисано континуирано праћење 
задовољства и мотивације ученика и послодаваца током учења кроз рад, подршка ученицима 
и родитељима у складу са специфичним потребама ученика, организовање саветодавних 
активности са сваким учеником, сарадња Тима за КВиС и тима за професионалну орјентацију 
основних школа. Такође је препозната могућност повезивања образовања и тржишта рада у 
подршци ученицима да овладају вештинама управљања каријером и донесу најбоље 
каријерне одлуке. Сви образовни профили који се реализују по дуалном моделу имају 
стандард квалификације и план и програм наставе и учења заснован на исходима (ПУ-СТ03).  

Током 2019. године је настављен рад на укључивању послодаваца у остваривање дуалног 
образовања. ПКС је донела Правилник о организацији саставу и начину рада Комисије за 
утврђивање испуњености услова за извођење учења кроз рад код послодавца228. У складу са 

                                                           
223 Доступно на: 
https://www.ite.gov.rs/extfile/sr/3681/Konkursna%20dokumentacija%20JISP%2013062019.pdf 
224 Доступно на: http://www.politika.rs/scc/clanak/435508/Najveca-reforma-srpskog-obrazovanja-
pocinje-u-martu#! 
225Доступно на: 
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-
content/uploads/2019/02/nacionalni_akcioni_plan_zaposljavanja_2019.pdf 
226Према подацима МПНТР. 
227Правилник о ближим условима, начину рада, активностима и саставу Тима за каријерно вођење и 
саветовање у средњој школи која реализује образовне профиле у дуалном образовању (Сл. гласник РС", 
бр. 2/2019). 
228Правилник о организацији саставу и начину рада Комисије за утврђивање испуњености услова за 
извођење учења кроз рад код послодавца ("Службени гласник РС", бр. 46/2018, 74/2019). 
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Законом о дуалном образовању и наведеним правилником, ПКС је током 2019. године 
реализовала акредитацију компанија, организовала обуке за инструкторе, успоставила и 
редовно ажурирала Регистар послодаваца229 који су испунили услове за извођење учења кроз 
рад и успоставила регистар потписаних уговора о дуалном образовању230. Успостављањем 
ових регистара омогућава се транспарентност података о компанијама и школама са којима 
компаније имају потписане уговоре о дуалном образовању.  

У циљу унапређивања квалитета дуалног образовања и праћења његовог спровођења 
Комисија за развој и спровођење дуалног образовања је усвојила Мастер план 
имплементације Закона о дуалном образовању којим се подржава планирање и остваривање 
реформских процеса. Саставни део Мастер плана је и анализа ризика на путу имплементације 
ове реформе231, и с тим у вези је основано шест тематских радних група, као механизам за 
координацију активности имплементације дуалног образовања и превазилажење 
препознатих ризика, које би требало да постану активне током 2020. године. Током 2019. 
године је започет рад на креирању предлога оквира за праћење и вредновање Националног 
модела дуалног образовања и дуалних образовних профила кроз пројекат „Подршка развоју 
и успостављању Националног модела дуалног образовања“ који се остварује уз подршку 
Швајцарске Владе (ПУ-СТ08). 

Крајем 2019. године инициране су измене и допуне два закона којима се регулише 
средњошколско образовање – Закона о средњем образовању и васпитању (ЗСОВ) и Закона о 
дуалном образовању о чему ће више бити речи у делу који се односи на релевантност.  

4.2.2. Обухват 

 
Број ученика који након свршене основне школе уписује средњу школу је у последње две 
школске године био непромењен, око 93%232. Како је наведено у уводном делу, средње 
стручно образовање и васпитање чини највећи део система средњег образовања и васпитања 
са 73,3% у школској 2019/2020. години.  

У школској 2018/2019. години у систему средњег стручног образовања је реализован 201 
образовни профил. Од овог броја, 130 образовних профила је било у четворогодишњем 
трајању, док је у трогодишњем трајању био 71образовни профил. 

Школске 2018/2019. године најпопуларнији образовни профили, у смислу интересовања 
ученика, су били из подручја рада „економија, право и администрација“ (12,7%), 
„електротехника“ (11,3%), „здравство и социјална заштита“ (9,5%), „машинство и обрада 
метала“ (8,9%) и „трговина, угоститељство и туризам“ (7,9%). Међутим, постоји разлика 
између дечака и девојчица у преференцијама образовних профила из одређених подручја рада 
које уписују. Девојчице су у поређењу са дечацима чешће уписивале образовне профиле из 
подручја рада „текстилство и кожарство“, „здравство и социјална заштита“ и „личне услуге“, 

                                                           
229Доступно на: https://dualnoobrazovanje.rs/registri/ 
230 Доступно на: https://dualnoobrazovanje.rs/registri/ugovori/ 
231Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/dualno-o/ 
232Представљено у бројкама: школске 2018/2019. године основну школу је завршило 71.675 ученика, 
док је средњу школу уписало 66.827 ученика, док је школске 2019/2020. године основну школу 
завршило 69.859 ученика, а 64.827 ученика уписало средњу школу. 
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док су дечаци чешће уписивали образовне профиле из подручја рада „електротехника и 
машинство“ и „обрада метала“. У наредној табелису приказана подручја рада, број уписаних 
ученика и сегрегисани подаци за девојчице. 

Број ученика по подручјима рада на почетку школске 2018/2019. године 

 

Подручје рада 
Укупан број 

ученика 

Укупан број 

девојчица 

(проценат) 

Пољопривреда, производња и прерада хране 14183 6606 (46,58%) 

Шумарство и обрада дрвета 2576 821 (31,87%) 

Геологија, рударство и металургија 1023 350 (34,21%) 

Машинство и обрада метала 22492 3019 (13,42%) 

Електротехника 28425 2528 (8,89%) 

Хемија, неметали и графичарство 8921 5839 (65,45%) 

Текстилство и кожарство 3294 2676 (81,24%) 

Геодезија и грађевинарство 6286 2277 (36,22%) 

Саобраћај 12745 4167 (32,70%) 

Трговина, угоститељство и туризам 19951 10555 (52,90%) 

Економија, право и администрација 31892 21079 (66,09%) 

Хидрометеорологија 211 133 (63,03%) 

Култура, уметност и јавно информисање 5925 4070 (68,69%) 

Здравство и социјална заштита 23846 18160 (76,16%) 

Остало (личне услуге) 3226 2561 (79,39%) 

Војне школе 473 146 (30,87%) 

 
Извор: РЗС, 2019. 

Слична ситуација је била и у школској 2019/2020. години, најпопуларнији образовни профили 
су били из подручја рада „економија, право и администрација“ (12,3%), „електротехника“ 
(11,6%), „здравство и социјална заштита“ (9,5%), „машинство и обрада метала“ (9%) и 
„трговина и угоститељство“ (7,9%).  

Планирање уписа у средње школе представља процес у оквиру кога се организују бројне 
активности које утичу на понуду образовних профила у стручном образовању и мрежу 
стручних школа која треба да буде усклађена са потребама привреде. МПНТР је крајем 2018. 
године упутило свим школским управама Смернице за планирање уписа ученика у средње 
школе на локалном и регионалном нивоу за школску 2019/2020. годину, којим су дефинисани 
критеријуми икораци у планирању уписа ученика у средње школе. У табели која следи дат је 
приказ критеријума које треба узети у обзир приликом креирања уписа у средње школе. 
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Преглед критеријума за планирање политике уписа у средње школе за школску 2019/2020. 

годину 

 

Критеријуми на нивоу школе Критеријуми на нивоу ЈЛС 

� Број одељења на нивоу школе не треба 
повећавати у односу на план за 
школску 2018/2019. годину. Изузетак 
су средине које имају значајније 
повећање броја ученика који 
завршавају основно образовање. 

� У школама у којима је школске 
2018/2019. године реализација уписа 
била таква да се одељења нису могла 
формирати у складу са упутством 
потребно је извршити 
рационализацију. 

� Планирати комбинована одељења 
искључиво за образовне профиле у 
трогодишњем трајању у оквиру истог 
подручја рада и по принципу 15+15. 
Профили се могу комбиновати само 
уколико оба имају стандард 
квалификације, односно уколико су оба 
без стандарда квалификације.  

� Број ванредних ученика старијих од 17 
година, који по први пут уписују 
средњу школу, планирати веома 
рационално, у складу са реализацијом у 
претходној години, и то само за 
образовне профиле које школа 
планира за упис и као редовне. 

� Средње школе за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом треба да 
планирају упис у складу са бројем 
ученика који завршавају основно 
образовање по програму ИОП 2 и 
величином група које су прописане 
законом. 

 

� Повећање обухвата гимназијским - 
општим средњим образовањем, свуда 
где за то постоје предуслови и 
организационе могућности. 

� Где постоје реалне могућности, 
повећати планирани број одељења са 
образовним профилима који се односе 
на информационо комуникационе 
технологије и упис у образовне 
профиле засноване на стандарду 
квалификација. 

� Планирати повећање обухвата ученика 
који се образују по дуалном моделу у 
складу са прописаним критеријумима 
и обезбеђеном подршком компанија за 
учење кроз рад. 

� Број група/класа/одељења музичких и 
уметничких школа не повећавати у 
односу на план у школској 2018/19. 
години уз анализу прошлогодишње 
реализације уписа. 

� Комбиновање одељења у уметничким 
школама ликовне области могуће је 
искључиво по принципу 10+10 односно 
7+7+7/14+7. 

� Број планираних места на нивоу 
округа/школске управе не треба да 
прелази 3%у односу на број ученика 8. 
разреда који завршавају основну 
школу на подручју истог 
округа/школске управе. 

� Обезбедити високу уједначеност 
планираних места у односу на број 
ученика који завршавају основно 
образовање између различитих округа 
који су у надлежности исте школске 
управе. Дозвољена су одступања од 1% 
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уз образложења (миграције, домови 
ученика, уникатне школе,сл). 

� Планирати довољан број места у 
трогодишњим образовним профилима 
због минималног прага за упис у 
четворогодишње образовне профиле. 
Јединица локалне самоуправе мора 
имати најмање 15 % планираних места 
за трогодишње образовне профиле 
(најмање једно одељење). 

� Образовне профиле у трајању од три 
године не треба замењивати оним у 
трајању од четири године. 

� Приликом планирања уписа водити 
рачуна о доступности образовања за 
дечаке и девојчице. 

 
Извор: МПНТР 

Неки од критеријума који су посебно значајни за стручно образовање су да све ЈЛС треба да 
планирају довољан број места у трогодишњим образовним профилима (најмање 15% 
планираних места, односно најмање једно одељење) како би се омогућио упис ученицима који 
не постижу минимални праг за упис у четворогодишње профиле, и да се приликом планирања 
понуде образовних профила осигура доступност образовних профила и за дечаке и за 
девојчице. Посебан акценат се ставља на приоритете МПНТР који се огледају у подстицању 
школа да повећају планирани број одељења у образовним профилима који се односе на 
информационо-комуникационе технологије и упис у образовне профиле засноване на 
стандарду квалификација, као и да се повећа обухват ученика који се образују по дуалном 
моделу у складу са прописаним критеријумима и обезбеђеном подршком компанија за учење 
кроз рад. 

Дуално образовање. У школској 2018/2019. години у први разред дуалног образовања је 
било уписано 2.969 ученика, док се укупно по овом моделу школовало око 4.500 ученика. У 
школској 2019/2020. години први разред по дуалном моделу образовања је уписало око 2.600 
ученика, чиме се укупан број ученика у целом систему дуалног образовања повећао на око 
7.000233. Према подацима Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици 
Србији за школску 2019/2020. годину234 72 школе су у понуди за упис у први разред имале и 
профиле који се реализују по дуалном моделу, док је у целом систему средњег стручног 
образовања и васпитања било 104 школе које су наставу реализовале и по дуалном моделу. У 
2019. години укупан број компанија који је добио акредитацију је око 150235, а издато је око 

                                                           
233Према подацима МПНТР.  
234 Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019-2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-
SREDNJU-SKOLU.pdf 
235Доступно на: https://dualnoobrazovanje.rs/registri/ 



98 

 

220 Потврда о испуњености услова за реализацију учења кроз рад код послодавца, с обзиром 
да један послодавац може бити акредитован за више образовних профила. Број компанија које 
су у школској 2019/2020. години укључене у дуално образовање је 460, чиме се укупан број 
ових компанија повећао на око 800 (укључујући и оне које учествују и пре пуне примене 
Закона о дуалном образовању.  

Изменама Закона о дуалном образовању236 (почетком 2020. године), прецизније су 
дефинисани датуми, кораци у планирању уписне политике и улоге МПНТР и ПКС (ПУ-

СТ09).Планирање уписа ученика у средње школе по дуалном моделу образовања захтева 
додатну координацију и укључивање послодаваца у процес планирања понуде дуалних 
образовних профила (ПУ-СТ07), а ПКС је препозната као један од кључних актера у овом 
процесу јер сваки планирани образовни профил који ће се реализовати по дуалном моделу 
мора да буде подржан од стране адекватног послодавца, како би сваки ученик који се школује 
по дуалном моделу образовања имао обезбеђено место за учење кроз рад у акредитованој 
компанији. Током планирања уписне политике за школску 2019/2020. годину, ПКС је први пут 
на основу смерница које МПНТР упућује школским управама, упутила смернице регионалним 
привредним коморама у циљу креирања образовне политике у складу са потребама привреде 
(ПУ СТО5). МПНТР у сарадњи са ПКС доноси коначну одлуку о понуди образовних профила 
који ће се реализовати по дуалном моделу (ПУ-СТ07). 

Закључно са 15. јануаром 2020. године укупно 1.113 инструктора је похађало обуку коју према 
Закону о дуалном образовању организује ПКС, а која представља предуслов за полагање 
испита за инструктора (лиценцирани инструктор је услов за акредитацију компаније за 
спровођење учења кроз рад) (од укупног броја обучених инструктора, 157 је обучено преко 
ГИЗ пројекта „Реформа средњег стручног образовања“). 

4.2.3. Релевантност 

 
Повезивањем НОКС са Европским оквиром квалификација, квалификације стечене у Србији 
постају видљиве и упоредиве са квалификацијама стеченим у другим земљама, првенствено 
земљама ЕУ, чиме се олакшава мобилност оних грађана који желе да наставе образовање, 
обуку или се запосле у некој другој земљи (ВА-НОК).  

Почетком 2020. године измењени су Закон о дуалном образовању и Закон о средњем 
образовању и васпитању237. Најзначајнија измена је прављење јасне разлике између начина 
остваривања истог образовног профила по дуалном моделу и по моделу који није дуални (у 
складу са Законом о средњем образовању и васпитању), односно главна измена се тиче обима 
остваривања практичне наставе/професионалне праксе код послодаваца. Тако Закон о 
средњем образовању и васпитању сада прописује да се практична настава/професионална 
пракса које се остварују комбиновано делом у школи а делом код послодавца, могу 
реализовати код послодавца највише у обиму од 25% од укупног обима часова практичне 

                                                           
236Закон о дуалном образовању („Сл. гласник РС“, бр. 101/2017, 6/2020).  
237 Крајем 2019. године МПНТР је, на предлог Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, 
оформило радне групе за измене и допуне оба закона. Предлози измена и допуна оба закона су усвојени 
у јануара 2020. године на седници Народне скупштине РС: Закон о дуалном образовању („Сл. гласник 
РС“ бр. 101/2017 и 6/2020) и Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/2013, 
101/2017, 27/2018 и 6/2020).  
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наставе и професионалне праксе, о чему школа и послодавац закључују уговор почев од 
школске 2020/2021. године, а уговори се достављају ПКС ради евидентирања. Практична 
настава/професионална пракса, уколико се остварују у већем обиму од 25% остварују се као 
учење кроз рад, у складу са Законом о дуалном образовању. Изузетак представљају 
здравствене установе и установе социјалне заштите (чији је оснивач РС, аутономна покрајина, 
јединица локалне самоуправе) код којих се реализује практична настава/професионална 
пракса за образовне профиле у подручју рада здравство и социјална заштита. Овим законима 
су јасно дефинисане улоге, одговорности и задаци свих актера који су укључени у средње 
стручно образовање (ПУ-СТ09).  

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у складу са изменама и допунама Закона о средњем образовању 
и васпитању припрема Правилник о практичној настави и стручној пракси у средњој школи 
којим ће се регулисати:  

• Начин спровођења наставе кроз вежбе, практичну наставу и професионалну праксу када 
се она спроводи у школи, код послодавца и комбиновано делом у школи а делом код 
послодавца; 

• Садржај и елементе уговора који школа и послодавац склапају у случају када се практична 
настава и професионална пракса спроводе код послодавца у обиму од 25% од укупног 
обима часова практичне наставе и професионалне праксе; 

• Друга питања у вези са остваривањем практичне наставе и професионалне праксе.  

Законом о дуалном образовању238 је предвиђено да се одредбе овог закона односе и на 
мајсторско и специјалистичко образовање као и образовање за рад у трајању од две године 
(ПУ-СТ02). Осим ове законске одреднице не постоје подаци о плановима за даље активности 
у области мајсторског образовања.  

Дуално образовање. Имплементацијом дуалног модела образовања обезбеђује се 
ефикаснији одговор система образовања на потребе привреде и тржишта рада, технолошке 
промене и потребе за новим компетенцијама. У школској 2019/2020. години укупан број 
образовних профила у дуалном образовању је био 37, од чега су четири била нова. Сви 
образовни профили који се реализују по дуалном моделу су у складу са потребама привреде, 
имају израђен стандард квалификације и план и програм наставе и учења који је заснован на 
исходима (ПУ-СТ03). Нови образовни профили за школску 2019/2020. годину су: 
 
• Руковалац грађевинском механизацијом; 

• Индустријски кројач; 

• Сервисер термичких и расхладних уређаја; 

• Техничар за безбедност информационо - комуникационих система у ваздушном 
саобраћају. 

                                                           
238 Закон о дуалном образовању („Сл. гласник РС“ бр. 101/17 и 6/2020). 
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МПНТР је потписало Меморандум о сарадњи са немачком авиокомпанијом MTU Maintenance 

Serbia у циљу стратешког партнерства у области дуалног образовања239, чиме се осигурава 
креирање образовних профила у дуалном образовању у складу са потребама привреде и 
стратешким опредељењима Владе РС. 

Укључивање послодаваца у процес креирања образовних профила и њихову реализацију 
постаје све више заступљено и системски регулисано. О значају и важности повезивања света 
рада и света образовања говоре и теме пројеката у оквиру Erasmus+ програма: 
најзаступљеније теме током 2019. године, у сектору стручног образовања, су биле сарадња 
образовних установа са сектором привреде. 

4.2.4. Ефикасност 

 
У току 2019. године настављено је са оптимизацијом мреже школа. Одлуком о мрежи средњих 
школа у Војводини, спојене су четири средње школе у једну школу (Гимназија и Средња школа 
„Доситеј Обрадовић“ у Новом Кнежевцу, гимназија „Никола Тесла“ и Средња грађевинска и 
дрвнопрерађивачка стручна школа у Апатину)240. Од школске 2019/2020. године основан је 
образовно-васпитни центар “Осечина“ у Осечини прерастањем ОШ „Браћа Недић“ у први 
образовно-васпитни центар у Србији који у стручном образовању нуди образовне профиле 
прехрамбени техничар и пластичар241. Ове промене су почетак процеса који ће се као 
приоритет наставити и током 2020. године и треба да обухвати већи број школа.  

Током 2020. године очекује се почетак једносменске наставе у одређеном броју средњих 
школа. За овај вид наставе пријавило се као заинтересовано више од 100 школа. 

Креирањем уписне политике за упис у средњу школу у којој активно учествују представници 
послодаваца (на централном нивоу ПКС, а на локалном регионалне привредне коморе и 
послодавци) утиче се на усклађивање мреже средњих стручних школа и креирање понуде 
образовних профила у складу са потребама тржишта рада и привреде (ПУ-СТ05 и ПУ-СТ07), 
чиме се ученицима омогућава лакша и бржа транзиција ка тржишту рада након завршетка 
школовања. 

Почетком 2020. године Комисија Владе РС је донела одлуку да распише конкурс за 
запошљавање у просвети на неодређено време242. Процес запошљавања ће се реализовати у 
неколико фаза током 2020. године (ПУ-СТ04). Овом одлуком је прекинута мера забране 
запошљавања која је уведена 2013. године.  

За сада не постоје системски подаци о стопи раног напуштања средњег стручног образовања 
и васпитања. Могуће је добити податке од појединачних школа које воде евиденцију о броју 
ученика који су се исписали из школе јер школа издаје исписницу ученику. Ипак приликом 
издавања исписнице ученици и родитељи, као ни школе, нису у обавези да наводе разлог 

                                                           
239 Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/potpisan-memorandum-o-saradnji-u-oblasti-dualnog-
obrazovanja-sa-nemackom-liderskom-avio-kompanijom-mty/ 
240Доступно на: http://www.rtv.rs/sr_lat/mladi/obrazovanje/spojene-cetiri-srednje-skole-u-apatinu-i-
novom-knezevcu_1029657.html 
241Доступно на: https://skolskaupravavaljevo.wordpress.com/2019/04/05/ 
242Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/vladina-komisija-odobrila-prvi-ciklus-zaposljavanja-u-prosveti-za-
oko-5000-ljudi/ 
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исписивања чиме се не зна да ли је ученик напустио образовни систем или је наставио 
образовање у некој другој школи, те ове податке можемо сматрати непоузданим и 
несистематизованим.  

Према подацима РЗС-а за 2019. годину проценат младих израста од 18 до 24 године са највише 
завршеном основном школом који нису укључени у даље образовање или обуку, је износила 
6,6%243. 

Што се тиче праћења развоја каријере ученика стручних школа након завршетка образовања 
(ПУ-СТ06), овај значајни аспект је започет кроз пилот програма праћења токова школовања 
и развоја каријере ученика уписаних у неки од профила који су развијени у оквиру ГИЗ 
пројекта „Реформа средњег стручног образовања“. МПНТР је прикупило податке о току 
школовања три генерације ученика узоркованих ученика које су се образовале по дуалном 
моделу образовања. Очекује се да ће праћење да буде значајно унапређено развојем ЈИСП-а, 
којим ће се омогућити преглед широког распона индикатора за праћење ученика кроз систем 
образовања али и ван њега (ПУ-СТ08) и за који се очекује да ћетоком 2020. године постати 
функционалан. У њему ће се посебно развити модул праћења запошљавања након средње 
школе, које је до сада само спорадично праћено. Значајну улогу у овом домену имаће употреба 
Јединственог образовног броја (ЈОБ), која је сада законски уређена и која ће омогућити 
повезивање база свршених ученика са базама Централног регистра социјалног осигурања 
преко кога ће се пратити запошљавање и развој каријере на системском нивоу. 

4.2.4. Мере које нису директно наведене у АПСРОС 2020 

 
С циљем унапређивања квалитета и релевантности стручног образовања Влада РС и МПНТР 
су започели активности оснивања десет регионалних тренинг центара који треба да буду 
подршка реализацији наставе у средњем стручном образовању и васпитању као и 
неформалном образовању кроз обуке, стручно оспособљавање, доквалификацију и 
преквалификацију кадрова у складу са потребама тржишта рада. Центри ће бити основани за 
следеће привредне/индустријске области: 1) машинство, електротехника и рачунарство 
(мехатроника), 2) индустријска производња (текстилство, хемија и графичарство, прерада 
хране), 3) саобраћај, логистика, прерада дрвета и грађевинарство, 4) здравство и социјална 
заштита, и 5) туризам, угоститељство и сродне услуге. Током 2019. године су, поред 
идентификованих области, препознати и градови, школе у оквиру којих ће се развијати 
регионални тренинг центри244. У наредном периоду се очекује успостављање тренинг 
центара (ПУ-СТ05). 

Како би се пружила подршка и омогућила успешна транзиција ученицима који долазе из 
депривираних и социјално нестимулативних средина у средњошколски ниво 
образовања,Центар за образовне политике уз подршку Дечје фондације Песталоци реализује 
другу фазу пројекта „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку 
у средњу школу“. У овој фази пројекта учествује десет основних школа, из прве фазе пројекта, 
са великим бројем ученика из осетљивих група и десет средњих школа са којима основне 
школе сарађују, односно ка којима гравитирају свршени ученици основних школа. Циљ 

                                                           
243 Републички завод за статистику (2020). Анкета о радној снази у Републици Србији, 2019. Београд. 
244Према подацима МПНТР.  
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пројекта је да се осигура успешна транзиција ученика из осетљивих група у средње школе и 
завршетак средњег образовања применом разноврсних интервентних мера245. Резултати 
пројектних активности могу да послуже као пример добре праксе који се може применити на 
цео систем подршке ученицима у транзицији ка средњој школи. Као резултат прве фазе 
пројекта настао је приручник за школе са примерима добре праксе246(ПУ-СТ06). 

 

4.3. Приоритети за 2019. годину – процена испуњености 
 

Приоритет 1 - Креирање нових и модернизовање постојећих профила у складу са потребама 
привреде. 

Континуирана реализација. Током 2019. године развијен је већи број образовних профила у 
складу са новоидентификованим потребама привреде као и модернизација низа образовних 
профила који су реализовани у школама дужи низ година али нису имали дефинисане 
стандарде квалификација. Укупан број профила са стандардом квалификација у школској 
2019/2020. износио је 95 што је повећање за 19 профила у односу на претходну школску 
годину. Овај процес је континуиран и наставиће се као један од приоритета и у 2020 години. 
 

Приоритет 2 - Јачање квалитета наставе кроз обуке наставника у стручним школама. 
Континуирана реализација. Током 2019. године унапређени су програми обуке наставника 
за остваривање наставе усмерене на исходе учења. ЗУОВ је спровео више циклуса обука за 
наставнике стручних школа на ову тему. Такође кроз ГИЗ пројекат је реализован велики број 
стручних обука за наставнике које су биле усмерене на коришћење савремених метода учења 
у стручном образовању, инструкторе у компанијама које су укључене у дуално образовање, 
обуке за директоре школа у вези са модерним управљањем у стручном образовању. Поред 
израде планова и програма за стручно образовање, ЗУОВ је припремио и опште упутство за 
јачање васпитне улоге школе кроз унапређивање ваннаставних активности.  
 

Приоритет 3 - Даља рационализација мреже средњих стручних школа. 
Континуирана реализација. У току 2019. године настављено је са оптимизацијом мреже 
школа. Одлуком о мрежи средњих школа у Војводини, спојене су четири средње школе и 
основан је први образовно-васпитни центар у Србији који у стручном образовању нуди 
образовне профиле прехрамбени техничар и пластичар247. Ове промене су почетак процеса 
који ће се као приоритет наставити и током 2020. године и треба да обухвати већи број школа. 
Током 2020. године очекује се почетак једносменске наставе у средњим школама.  
 

Приоритет 4 - Праћење развоја каријере ученика стручних школа након завршетка 
образовања. 
Делимично реализован. Овај значајни аспект система започет је са реализацијом кроз пилот 
програме праћења токова школовања и развоја каријере ученика уписаних у неки од профила 
који су развијени у оквиру ГИЗ пројекта „Реформа средњег стручног образовања“, а биће 

                                                           
245Доступно на: http://www.cep.edu.rs/dugorocniprojekti 
246Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/02/Prirucnik-za-skole-sa-primerima-
dobrih-praksi.pdf 
247Доступно на: https://skolskaupravavaljevo.wordpress.com/2019/04/05/ 
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значајно унапређен развојем ЈИСП-а, који ће током 2020. године постати функционалан. У 
њему ће се посебно развити модул праћења запошљавања након средње школе, које је до сада 
само спорадично праћено. Значајну улогу у овом домену имаће употреба ЈОБ-а, која је сада 
законски уређена и која ће омогућити повезивање база свршених ученика са базама 
Централног регистра социјалног осигурања преко кога ће се пратити запошљавање и развој 
каријере. 
 

Приоритет 5 - Повећање броја ученика, школа и компанија у систему дуалног образовања. 
Испуњено. Сваке године са уписом нове генерације расте број ученика који похађају 
образовне профиле који се реализују по дуалном моделу образовања. У септембру 2019. 
године први разред дуалног образовања је уписало око 2.600 ученика, чиме се укупан број 
ученика у целом систему дуалног образовања повећао на 7.000. Према подацима Конкурса за 
упис ученика у први разред средње школе248 2019/2020. школске године 72 школе је у понуди 
за упис у први разред имало и профиле који се реализују по дуалном моделу, док је у целом 
систему било 104 школе. Број компанија које су у школској 2019/2020. години укључене у 
дуално образовање је 460, чиме се укупан број компанија које од почетка учествују у дуалном 
образовању повећао на око 800. 
 

Приоритет 6 -Креирање нових и модернизовање постојећих дуалних профила у складу са 
потребама привреде. 
Испуњено. У школској 2019/2020. години израђена су 4 нова дуална образовна профила у 
складу са потребама привреде: руковалац грађевинском механизацијом, индустријски кројач, 
сервисер термичких и расхладних уређаја и техничар за безбедност информационо - 
комуникационих система у ваздушном саобраћају. 
Сви образовни профили који се реализују по дуалном моделу имају стандард квалификације 
и израђени су у складу са потребама привреде (ПУ-СТ03). 

Приоритет 7 - Наставак рада на Мастер плану за имплементацију Закона о дуалном 
образовању.  

Испуњено. Мастер план имплементације Закона о дуалном образовању којим се подржава 
планирање и остваривање реформских процеса дуалног образовања и који садржи 
релевантне информације за спровођење целокупне реформе је усвојен од стране Комисије за 
развој и спровођење дуалног образовања и објављен на званичној интернет страници МПНТР. 
 

Приоритет 8 - Почетак активности у вези са израдом оквира за мониторинг и евалуацију 
дуалног образовања. 

Испуњено. У циљу успостављања система за праћење стручног образовања у 2019. години је 
започет рад на креирању предлога оквира за праћење и вредновање Националног модела 
дуалног образовања (ПУ-СТ08).  
 

Приоритет 9 - Реализација активности за промоцију Националног модела дуалног и 
предузетничког образовања. 

                                                           
248 Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019-2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-
SREDNJU-SKOLU.pdf 
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Испуњено. У периоду од децембра 2018. до јуна 2019. године реализована је промоција 
Националног модела дуалног и предузетничког образовања у десет градова на територији 
Републике Србије, у којој су поред школа и компанијаиз града у коме се реализовала 
промоција, учесници биле и школе и послодавци које припадају наведеном округу. 
Организована је и Недеља дуалног образовања у сарадњи са ПКС током октобра 2019. године, 
као и други промотивни догађаји.  
 

Приоритет 10 - Доношење подзаконских аката којима ће се ближе уредити примена одредаба 
Закона о НОКС. 

Континуирана реализација. У складу са Законом о НОКС нека од предвиђених подзаконских 
аката су донета (Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања249, 
Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда 
квалификације250), израђени су Предлог правилника о развоју стандарда квалификација, 
Предлог правилника о садржини и начину вођења Регистра НОКС, а током 2020. године 
очекује се израда и усвајање преосталих подзаконских аката.  
 

Приоритет 11 - Јачање капацитета успостављених институција и тела. 
Континуирана реализација. Агенција за квалификације је у 2019. години постала у 
потпуности функционална и оперативна. Обезбеђени су просторни, материјални и 
финансијски услови за несметан рад Агенције. Завршен је процес мапирања чланова 
секторских већа. Одржане су конститутивне седнице свих 12 секторских већа. Секторска већа 
су усвојила пословнике о раду, као и програме рада за 2019. и 2020. годину. Додатна подршка 
јачању капацитета успостављених институција пружа се и путем пројекта ”Развој 
интегрисаног националног система квалификација у Републици Србији”. 
 

Приоритет 12 - Повезивање НОКС са ЕОК. 
Испуњено.На 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација (ЕОК) који је 
одржан 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању 
Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са ЕОК, укључујући и додатни 
извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир 
квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО). Усвајању извештаја 
претходила је његова израда у складу са критеријумима и процедурама које је дефинисала 
Саветодавна група за ЕОК. Организовани су стручно-консултативни састанци са националним 
и ЕУ партнерима251.  
 

Приоритет 13 - Развој Регистра НОКС, укључујући и Регистра квалификација. 
Континуирана реализација. Током 2019. године дефинисани су елементи Регистра НОКС и 
написан предлог правилника о садржини и начину вођења Регистра НОКС. Такође се 
континуирано радило на развоју софтвера за Регистар НОКС, чије усвајање се очекује у 
наредном периоду као и унос података и његово повезивање са осталим регистрима који су 
предвиђени Јединственим информационим системом просвете (ЈИСП).  

                                                           
249 Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања (“Сл. гласник РС“, бр. 43/2019.) 
250 Правилнико садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда 
квалификације („Сл. гласник РС“, број 53/2020). 
251 Доступно на: http://noks.mpn.gov.rs/2020/02/oквир-квалификација-републике-србије/ 
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Приоритет 14 - Развијање концепта признавања претходног учења. 

Континуирана реализација. Током 2019. године су мапирани примери добре праксе 
поступка признавања претходног учења из Португалије252 и сачињен је акциони план 
пилотирања концепта признавања претходног учења у РС253. 
 

4.4. Приоритети за 2020. годину 
 
Приоритет 1 - Креирање нових и модернизовање постојећих профила у складу са потребама 
привреде, укључујући и дуалне образовне профиле. 

Приоритет 2- Јачање квалитета наставе кроз обуке наставника у стручним школама са 
фокусом на стручне садржаје, дигитализацију и примену и коришћење савремене опреме, 
машина и уређаја. 

Приоритет 3- Развој мреже средњих стручних школа и оптимизација мреже образовних 
профила у складу са локалним специфичностима привреде и тржишта рада. 

Приоритет 4- Праћење развоја каријере ученика стручних школа након завршетка 
образовања у оквиру ЈИСП-а. 

Приоритет 5 - Развој концепта струче матуре и завршног испита у оквиру државне матуре и 
реализација пилот матура током школске 2020/2021. 

Приоритет 6- Повећање броја ученика, школа и компанија у систему дуалног образовања. 

Приоритет 7 - Успостављање и развој регионалних тренинг центара. 

Приоритет 8 - Праћење и вредновање дуалног образовања. 

Приоритет 9 - Развој индустрије 4.0. 

Приоритет 10 - Успостављање Регистра НОКС и унос података као и његово повезивање са 
осталим Регистрима у оквиру ЈИСП-а. 

Приоритет 11 - Пилотирање концепта признавања претходног учења. 

Приоритет 12 - Даље оснаживање новоуспостављених институција и тела задужених за 
имплементацију система НОКС. 

Приоритет 13 - Унапређивање система акредитације ЈПОА као и дефинисање стандарда за 
самовредновање испољашње провере квалитета. 

Приоритет 14 - Развој стандарда квалификација у складу на новом методологијом. 

 

 

 

                                                           
252 Доступно на: http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/2019/12/studijska-poseta-portugalski-okvir-kvalifikacija-i-
model-priznavanja-prethodnog-ucenja-primer-dobre-prakse-u-evropskoj-uniji/ 
253 Доступно на: https://www.mfin.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/ERP-2020-2022-srp.pdf 
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Акције из АП СРОС 2020: 

 

ПУ-СТ01 Стандардизација испита за стицање квалификације. 

ПУ-СТ02 Увођење мајсторског образовања. 

ПУ-СТ03 Развој програма образовања на основу стандарда квалификација. 

ПУ-СТ04 Флексибилна организација наставе. 

ПУ-СТ05 
Усклађивање мреже стручних школа и понуду образовних програма 
(профила) са потребама привреде. 

ПУ-СТ06 Смањење стопе раног напуштања образовања. 

ПУ-СТ07 
Укључивање послодаваца у процес програмирања, развоја и реализације 
ССО. 

ПУ-СТ08 Успостављање система праћења и вредновања стручног образовања. 

ПУ-СТ09 
Дефинисање јасне поделе одговорности, улога и задатака свих носилаца 
управљања у ССО. 

ВА-НОК Развој националног оквира квалификација. 
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5. Високо образовање 
 

5.1. Основне информације о високом образовању, актуелно стање и 

контекст 
 
Високо образовање у Србији се остварује кроз академске и струковне студије, на основу 
акредитованих студијских програма за стицање високог образовања. Академске студије 
подразумевају студијске програме који ословљавају студенте за развој и примену научних, 
стручних и уметничких достигнућа, док струковне студије подразумевају студијске програме 
који оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за укључивање у радни 
процес.  

Најважнији закон за област високог образовања је Закон о високом образовању254 (ЗВО) којим 
су у 2018. унете важне измене у систему високог образовања, пре свега у области осигурања 
квалитета, успостављањем законске основе за формирање Националног тела за акредитацију 
и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) које образује Влада РС ради обављања 
послова акредитације, провере квалитета ВШУ, вредновање студијских програма и 
обезбеђивање квалитета у високом образовању. Поред МПНТР које утврђује и води политику, 
за питања високог образовања су нарочито важни Национални савет за високо образовање, 
Конференција универзитета у Србији (КОНУС) која окупља 18 акредитованих универзитета, 
Конференција академија и високих школа Србије (КАССС), Студентска конференција 
универзитета Србије (СКОНУС) и СКАССС Студентска конференција академија струковних 
студија Србије.  

СРОС као један од циљева наводи да би најмање 50%, а највероватније 55%, генерације 
требало да уписује терцијарни ниво образовања до 2020. године. Овај циљ није био нереалан 
с обзиром да се велики број младих (19-24 године) одлучује да упише неку од ВШУ. Док једна 
петина младих жели да заврши само средњу школу, већина осталих тежи да стекне звање 
мастера, а сваки десети испитаник планира да стекне звање доктора наука255.  

У школској 2018/2019. години студенти су највише уписивали програме из два подручја: 
инжењерство,производња и грађевинарство и пословање, администрација и право, с тим што 
су у првој области бројнији мушкарци а у другој има више жена. Укупно 45.115 студената је 
уписало прву годину 2019/2020. године, од чега 24.638 на буџет РС, а 20.477 у статусу 
самофинансирајућих студената. Највећи број студената је уписао државне факултете (28.095) 
и државне високе школе (7.811) док је остатак (20,4%) распоређен на приватне факултете и 
високе школе256.  

 

                                                           
254Закон о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) 
255Попадић, Д. и сар. (2019). Млади у Србији 2018/2019.Fondacija Fridrih Ebert (FES) 
256Статистика образовања. Републички завод за статистику, број 347- год. LXIX, 26.12.2019. Доступно 
на: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20191347.pdf 
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5.2. Остварени напредак у извештајном периоду 
 

5.2.1. Квалитет 

 
Како још увек нема праћења квалитета на националном нивоу осим приликом акредитације 
и перодичног спољашњег вредновања установа, Шангајска листа и даље изазива 
интересовање сваке године као редак показатељ како се универзитети из Србије рангирају у 
односу на друге факултете. Универзитет у Београду се на Шангајској листи за 2019. годину 
налазио између 401. и 500. места, што је знатно лошија позиција у односу на претходну годину 
(између 301. и 400. места). Универзитет у Новом Саду је задржао позицију између 901. и 1000. 
места. Позиција Универзитета у Београду (УБ) у оквиру овог рангирања померила се наниже 
у односу на стабилно заузимање ранга око 300. места у претходне три године. Сам УБ разлог 
за овај пад види у томе што „поједине земље, нарочито оне у Источној Азији, све више улажу 
значајна средства у оснаживање и позиционирање својих универзитета“.257 У циљу 
унапређивања квалитета високог образовања МПНТР је најавило отварање посебне буџетске 
линије за јачанје позиције УБ на Шангајској листи кроз већу цитираност.  

У 2019. години је реализован конкурс „Развој високог образовања“ којим се финансирају 
пројекти за подршку високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих 
предмета (ВО-АС04) у оквиру програмске активности које треба да допринесу остварењу 
програмских циљева МПНТР: 
 
1) унапредити компетенције наставника и сарадника за извођење наставе; 
2) развијање нових и иновирање постојећих студијских програма који прате потребе 

тржишта рада; 
3) унапређење квалитета образовног процеса кроз стварање бољих услова за реализацију 

наставе и учење студената; 
4) развијање предузетничких вештина студената и унапређење сарадње високошколских 

установа са привредом и другим заинтересованим актерима у локалној заједници; 
5) повећање употребе информационих технологија у настави и процесу учења. 
 
Циљеви који су овде наведени истовремено покривају неколико акција из АП (ВО-СС07, ВО-

СС06, ВО-ЗД23, ВО-ЗД27) па тако зависи од тога шта су ВШУ виделе као приоритет колико је 
свака од ових акција покривена, односно остварена. На конкурсу су укупно финансирана 44 
пројекта, од тога четири пројекта на високим школама струковних студија. Очекивани период 
реализације финансијских пројеката је семестар у којем се предмети реализују, а најкасније 
до краја летњег семестра школске 2019/2020. године па ће након тога бити доступни 
извештаји о конкретним пројектним резултатима.  

Највише новина у области унапређивања квалитета настало је у процесу оперативног развоја 
Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), чији је 
правни основ дат Законом о измена и допунама закона о високом образовању из 2018. године. 

                                                           
257 Доступно на:http://www.bg.ac.rs/sr/mediji/rank.php 
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Након званичног успостављања НАТ-а, уследио је период детаљнијег регулисања рада, па је 
зато до марта 2019. обустављен је пријем нових захтева за акредитацију258. Након прекида у 
раду, предмети су обрађивани у најбржем могућем року. У периоду успостављања интерних 
процедура НАТ, паралелно се радило и на унапређивању процеса акредтације и провере 
квалитета па је у 2019. години донето неколико важних подзаконских аката: 
 

• Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа259, 

• Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма260, 

• Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и 
студијских програма261, 

• Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 
установа и студијских програма262, и 

• Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских 
установа263 . 

 
Додатно, унапређен је и сам процес подношења захтева, извештавања, вођења евиденције и 
других области од суштинске важности за интегритет процеса акредитације.  

Европска асоцијација за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) је у фебруару 
2018. године донела одлуку да (тадашњи) КАПК губи статус пуноправног члана, и постаје 
„члан у разматрању“ у наредном двогодишњем периоду, јер су утврђени недостаци у систему 
осигурања квалитета и акредитације установа и програма у РС.264 Из тог разлога НАТ је управо 
примену нове методологије процеса акредитације и провере квалитета у Србији поставио као 
свој приоритет265, са главним циљем постизања што потпуније интернационализације, 
позиционирања у простору високог образовања, добијања пуноправног статуса у Европској 
асоцијацији за осигурање квалитета у високом образовању (ENQA) и регистрације у 
одговарајућем регистру266. Посета представника ENQA који су имали задатак да прикупе 

                                                           
258Доступно на: 
https://www.kapk.org/sr/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0/ 
259 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Сл. гласник РС", 
бр. 13/2019). 
260Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Сл. гласник РС", бр. 
13/2019). 
261Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма 
(„Сл. гласник РС", бр. 13/2019). 
262Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и 
студијских програма („Сл. гласник РС", бр. 13/2019). 
263Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа 
(„Сл. гласник РС", бр. 13/2019). 
264У међувремену је Влада РС и основала НАТ који се конституисао у јулу 2018. године као правни 
следбеник бившег КАПК-а. 
265 А у складу са принципима квалитета Европског простора високог образовања, Европских стандарда 
и смерница и смерница за обезбеђивање квалитета у Европском простору високог образовања, као и 
правним прописима РС.  
266 На енглеском: European Quality Assurance Register (EQAR). 
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информације о начину на који је НАТ уклонио претходне замерке и саставе извештај према 
ком би се одлучивало о враћању статуса пуноправног члана НАТ у ENQA, догодила се крајем 
2019. године. На основу налаза, одбор ENQA разматрао је у фебруару 2020. године захтев РС и 
донео одлуку да, и поред очигледног напретка на пољу осигурања квалитета, још увек нису 
отклоњене неке суштинске замерке, те се НАТ-у није одобрило пуноправно чланство.  

Главне замерке односе се на неиспуњеност одређених Стандарда и смерница за обезбеђење 
квалитета у Европском простору високог образовања267, од којих су неке наведене у наставку: 
процес провере се не изводи довољно детаљно и темељно, нити довољно рационално (2.3 

Процес имплементације); недовољна независност НАТ-а која се огледа у могућности НСВО 
да преиначи одлуку КАПК-а (2.7. Примедбе и жалбе); Приступ спољашњем вредновању 
треба да буде више рефлексиван и аналитичан, као и да укључује развојну димензију, 
подстиче иновације и слично (3.4 Тематске анализе); недовољно системски уређена област 
интерног осигурања квалитета и интегритета процеса (мањак системског прикупљања 
информација и анализе повратне информације, већина информација се добија неформално, 
нема простора за дискусију о резултатима и начинима унапређивања итд.) (3.6 Интерно 

осигурање квалитета и професионално понашање) итд.268 

Важно је да се нагласи да пуноправно чланство НАТ у ENQA, иако представља важан 
стратешки циљ и доказ квалитета, ипак није једино мерило квалитета високог образовања 
као таквог, нити услов за валидност диплома стечених на ВШУ у РС. Ако национална агенција 
ужива пуноправно чланство то значи да је њен рад у потпуности у складу са Стандардима и 
смерницама за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања,и приликом 
признавања страних диплома земље могу да примене строже или блаже критеријуме за 
признавање диплома из одређене земље. Из тог разлога битно је нагласити да процена рада 
НАТ није исто што и процена квалитета нашег система високог образовања па зато иако су 
ове две ствари повезане, између њих не стоји знак једнакости.  

                                                           
267Стандарди и смернице за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања 
(ЕSG)(2015). Брисел, Белгијa. Доступно на: 
https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2019/10/ESG_2015-srp.pdf 
268Ово су неке од кључних замерки док је цео извештај доступан на сајту НАТ (доступан на: 
https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2020/03/NEAQA-external-review-report-2020.pdf). ENQA ипак 
похављује напредак и труд уложен у протеклом периоду и наводи да НАТ може у року од две године да 
поново поднесе захтев за чланство уз препоруку да пре тога пажљиво размотре испуњеност захтева. 
НАТ такође може да тражи и посету панела како би добили мишљење о оствареном напретку и боље се 
спремили за наредну посету у којој би се процењивала испуњеност услова за пуноправно чланство. НАТ 
је у складу са циљевима да у наредном периоду отклони и последње замерке, у 2020. укључен у Мрежу 
агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању централне и источне Европе (Central and 
Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education – CEENQA). Чланство у 
CEENQA пружа могућност НАТ-у да блиско сарађује са агенцијама чланицама Мреже, да се укључује у 
сталне дискусије о политици обезбеђивања квалитета установа и студијских програма у високом 
образовању у европској регији, учествује у заједничким пројектима и дели искуство са агенцијама 
чланицама што би у наредном периоду допринело бољем разумевању неопходних мера у циљу 
потпуног остваривања стандарда. 
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Рад НАТ је регулисан интерним актима, Статутом269 и Етичким кодексом270, а донета је и 
Стратегија за период 2019-2022271. године, која као краткорочне циљеве пре свега предвиђа 
уклањање замерки ENQA и остваривање пуноправног чланства, промену перцепције КАПК у 
јавности као надзорног органа ка више стручном и саветодавном и уопште померање 
парадигме квалитета високог образовања ка исходима за студенте уместо фокуса на научној 
дисциплини као таквој.  

Акредитација програма и установа током 2019. године. Акредитација и провера квалитета 
након паузе које је трајала до функционалне оперативности капацитета НАТ, обављала се 
према унапређеним процедурама и применом нове методологије. Једна од највећих замерки 
претходној процедури, а у исто време и оно што су евалуације циклуса акредитације показале, 
био је начин рада рецензената. У марту 2019. године ступили су на снагу нови правилници о 
акредитацији који су у поступак акредитације увели рецензентске комисије (РК), састављене 
од три наставника из високошколских установа, једног студента и једног представника 
привреде, чији је задатак да прегледају документацију коју је високошколска установа 
поднела уз захтев, као и да се кроз посету на терену увере у тачност навода да би утврдили 
чињенично стање релевантно за доношење одлуке о акредитацији. За разлику од раније 
праксе појединачног извештавања, рецензентске комисије морају да поднесу заједнички 
извештај са детаљним описом остварености стандарда према постављеним индикаторима.  

Друга важна новина тиче се саме процедуре подношења документације. У склопу нове 
методологије дефинисани су захтеви за дигитални начин акредитације високошколских 
установа и студијских програма а софтвер НАТ 2019, израђен од стране Факултета техничких 
наука, Универзитет у Новом Саду, у функцији је од јула 2019. године. Имплементацијом 
софтвера НАТ 2019 замењен је стари електронски образац за унос и обраду података о 
акредитацији, новим, савременим електронским обрасцем усклађеним са новим стандардима 
за акредитацију. Обезбеђена је јединствена база података у коју академске институције уносе 
податке о захтевима за акредитацијама и формиран комплет извештаја за рецензенте који их 
ослобађа мануелних рачунских послова у анализи података. Од почетка јула до краја 2019. 
године, 115 високошколских установа је добило приступ софтверу НАТ 2019, док је 28 
установа успело да усклади предате податке са новим стандардима за акредитацију и заврши 
предају електронских података на нови начин, кроз софтвер НАТ 2019. У складу са новом 
методологијом до почетка 2020. године је укупно акредитовано: 52 студијска програма, 6 
високошколских установа и дато је једно позитивно мишљење у поступку почетне 
акредитације високошколске установе. Такође, НАТ је покренуо три ванредне спољашње 
провере квалитета високошколских установа272. 

                                                           
269Доступно на: https://www.nat.rs/statut-nat-a/ 
270Доступно на: https://www.nat.rs/eticki-kodeks-nat-a/ 
271Доступно на: https://www.nat.rs/strategija-nat/ 
272Кочовић, Ј. (2020).Изазови у спровођењу поступака акредитације по новој Методологији и улога НАТ 
у обезбеђењу квалитета у високом образовању, XXVI Скуп Трендови развоја:“Иновације у модерном 
образовању”,Копаоник, 16-19. 02. 2020. 
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Из перспективе НАТ, једна од отежавајућих околности са применом нове методологије је 
недовољна расположивост рецензената из привреде, страних рецензентата који су обавезни 
део комисија за проверу докторских програма као и мали број рецензената за одређене 
области. ENQA у свом извештају похваљује све новине у вези са структуром комисија и 
избором рецензената који више нису анонимни, али истиче да иако постоји извесни интерни 
процес вредновања рада рецензената на основу ког им се додељују предмети, тај процес није 
довољно јасан и транспарентан. Такође, ENQA наводи и да су добили информације и да лошије 
оцењени рецезенти и даље раде а такође истиче и да сам тренинг ком су присуствовали не 
обухвата суштинска питања осигурања квалитета прекратак је да би стварно обезбедио 
објективну и конзистетну процену свих рецензената273.  

Неуниверзитетске високошколске установе (академије и високе школе). 

Неуниверзитетске ВШУ (академије и високе школе струковних студија) су постале једна од 
приоритетних тема када се говори о квалитету ВО, нажалост пре свега због експанзије 
оваквих установа уз недовољну контролу квалитета. На основу пилот пројекта током ког су 
спајане поједине неуниверзитетске ВШУ донета је одлука да ће у 2019. години све високе 
школе које задовоље критеријуме квалитета бити спојене у академије. То је постепено и 
учињено, спојено је 32 високе школе и направљено је 11 академија (списак доступан на 
интернет сајту Конференције академија и високих школа (КАССС))274. Одлука о спајању и 
испуњености услова донета је у оквиру МПНТР, а за систем осигурања квалитета и процес 
акредитација и спољне провере надележан је такође НАТ275.  

5.2.2. Обухват 

 
Најважнија новина која се односи на упис у ВШУ је рад на увођењу новог концепта државне 
матуре (ВО-ЗД01). У овом процесу МПНТР има подршку ЕУ кроз пројекат Државна матура, а 
посебан сегмент пројекта је посвећен припреми високошколских установа за нови начин 
уписа студената кроз пружање подршке ВШУ за интегрисање резултата са матурских испита 
у уписне процедуре (обуке, подршка за дефинисање критеријума за упис итд.). Текући СРОС 
до 2020. године је још 2012. године када је донет, предвидео промене у систему уласка у 
високо образовање, са основним циљевима да се унапреди квалитет пријема и селекције 
кандидата и да се уједначи процедура уписа, при том наглашавајући значај високог квалитета 
државне матуре на крају средњег образовања и васпитања као својеврсног сведочанства 
усвојености свих стандарда ученичких постигнућа. У складу са тим, СРОС наводи да, без 

полагања пријемних испита, општа матура даје право уписа на све ВШУ, док стручна матура 
даје право уписа у матичним дисциплинама на академским и струковним студијама, док 
уметничка матура даје право уписа на одговарајуће студијске програме на факултетима 
уметности, мада факултети уметности могу увести и проверу посебних 
способности/талената. У исто време, Закон о високом образовању није сасвим у складу са 
наводима из СРОС-а, јер се оставља могућност пријемних испита – према ЗоВО рангирање 

                                                           
273Доступно на: https://www.nat.rs/wp-content/uploads/2020/03/NEAQA-external-review-report-
2020.pdf 
274Адресар академија и високих школа струковних студија је доступан на: http://www.kasss.rs 
275Стандарди за акредитацију неуниверзитетских ВШУ су доступни на:  
https://www.nat.rs/akreditacija-ustanove/ 
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студената се врши на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у 
четворогодишњем трајању, успеха на матури, резултата испита за проверу знања, односно 
склоности и способности и по потреби на основу успеха на националним и 
интернационалним такмичењима, у складу са општим актом ВШУ276. У наредном периоду се 
очекује да се ВШУ изјасне о томе који су предмети који се полажу на државној матури 
релевантни за пријем на ту установу.  

Испитни материјал за државну матуру заједно састављају средњошколски и универзитетски 
наставници, што је важан корак у осигурању интегрисања резултата државне матуре у 
процедуре уписа. Први пут ће, по новом концепту, ученици полагати државну матуру на крају 
средњег образовања и васпитања 2022. године (школска 2021/2022. година)277. 

Сагласно прописима о високом образовању под условима одређеним статутом 
високошколске установе, право на високо образовање има и лице без стеченог средњег 
образовања које конкурише за упис на студијске програме из уметничких области278. Такође 
у вези са увођењем алтернативних путева уласка у високо образовање је и донето Стручно 
упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних 
студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 
2019/2020. годину, којим је обезбеђена већа доступност ВО лица која немају јавну исправу о 
стеченом средњем образовању. У оваквим случајевима предвиђа се могућност подношења 
решења о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси општински суд у 
ванпарничном поступку279(ВО-ЗД02). 

Афирмативне мере за упис на ВШУ и даље постоје у форми места која су „резервисана“ за 
одређене категорије студената на сваком студијском програму (студенти припадници 
ромској националној мањини, студенти са инвалидететом). У школској 2018/2019. години 
ВШУ је похађалo 462 студента ромске националности280. Национални савет ромске 
националне мањине истиче да и поред покушаја да се овај процес учини транспаретним и 
праведним и даље постоје покушаји злоупотребе281. Овај савет је у 2019. години издао 141 
препоруку за упис по афирмативним мерама. У школској 2019/2020. години за коришћење 
Програма афирмативне мере уписа на високошколске установе чији оснивач је Републике 
Србија пријавило се 170 младих Рома и Ромкиња (78 мушкараца и 92 жене). Испуњавајући 
услове за упис, уписано је 120 припадника ромске националне мањине (58 мушкараца и62 
жене).  

                                                           
276Члан 100. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони). 
277Део државне матуре је и завршни испит за ученике који се школују у трогодишњим образовним 
профилима – они ће полагати 2021. године завршни испит по новом концепту.  
278Закон о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 
6/2020 – др. закони). 
279Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних 
студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. 
годину ("Сл. гласник РС", број 36/2019). 
280Подаци за школску 2019/2020. нису доступни. 
281Доступно на http://voice.org.rs/romske-organizacije-afirmativne-mere-za-upis-romskih-studenata-
koristi-rodbina-visokih-funkcionera/ 
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ВШУ може да организује студије уз рад за запослене студенте или оне који нису у могућности 
да редовно прате наставу из других разлога282. Како би се олакшало овим студентима, уступци 
су направљени у погледу минималног броја остварених ЕСПБ бодова у школској години (30 
ЕСПБ), као и дужег трајање статуса студента на уписаном студијском програму (у троструком 
трајању редовног трајања студијског програма) (ВО-ЗД04). 

Када је реч о подршци осетљивим групама студената, током 2019.године је измењен 
Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама283 и у делу блажих 
критеријума за осетљиве друштвене групе – више није актуелан критеријум успеха за ромске 
ученике, ученике без оба родитеља и ученике oдносно студенте са инвалидитетом. На 
Конкурсу за доделу студентских стипендија за школску 2018/2019. годину, од 158 студената 
који су аплицирали прилажући потврду националног савета ромске националне мањине, 
стипендије је добило 115, а студентске кредите 18 ромских студената. Месечни износ 
стипендије, односно кредита је 8.400 динара. Међутим, једна од замерки која се наводи у 
Mobility Scoreboard indicators in higher education284 извештају Извршне агенција за образовање, 
аудиовизуалну политику и културу (EACEA) је да од свих индикатора који се прате, индикатор 
који се односи на учешће студената из осетљивих група упрограмима мобилности и мере за 
унапређивање њихове могућности за мобилност захтева највише унапређења. Иако већина 
земаља има недостатке, Србија се, уз Бугарску и Албанију, налази у црвеној категорији (тј. 
веома ниска испуњност стандарда). Истиче се посебно да студенти своје националне грантове 
(стипендије) не могу да користе у иностранству иако, како наводимо у делу извештаја о 
мобилности кроз програм Erasmus + је могуће обезбедити додатно финансирање за ове 
студенте. 

5.2.3. Релевантност 

 
Према подацима из Анкете о радној снази, незапосленост је и даље највећа у категорији 
младих од 25 до 34 године. Од 335.900 незапослених, 100.400 налази се у овој старосној групи 
а оно што је такође забрињавајуће је и да је од укупног броја незапослених 69.600 оних са 
високим образовањем. Од укупно 2.687.000 неактивних у становништву, 328.400 има високо 
образовање. Још једна занимљива чињеница је да се раст броја запослених са високим 
обазовањем пре свега огледа у повећаном запошљавању високообразованих жена (код 
мушкараца пораст је већи код оних са средњим образовањем).285 

Оснивањем Агенције за квалификације су ојачани национални капацитети за повећање 
релевантности програма образовања на свим нивоима па тако и у ВО. У 2019. години одржано 

                                                           
282Члан 96. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019 и 6/2020 – др. закони). 
283Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Сл. гласник РС”, бр. 18/2010, 
55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019). 
284EACEA (2020) Mobility Scoreboard: Higher Education Background Report – 2018/19, Eurydice (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency) доступно на: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/0f751de6-5782-11ea-8b81-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-120474453 
285У 2019. години највећи раст запослености у односу на 2018. био је у групи запослених са средњим 
образовањем са 37.300 више запослених и са високим образовањем са 21.200 више запослених. Што се 
тиче жена, бележи се раст у обе категорије (и са средњим и са високим образовањем), док су код 
мушкараца углавном били тражени запослени са средњим нивоом образовања. 
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је више састанака са НАТ-ом и ЗУОВ-ом на тему нових иницијатива стандарда квалификација, 
система шифрирања и начина класификације квалификација а такође је су и 
припремљениспоразуми са НАТ-ом о даљој сарадњи на овој теми.У 2019. години су израђене 
Листа квалификација у високом образовању од примене Болоњске декларације (утврђена је 
врста, ниво, образовно научно поље и шифра квалификација) са укупно 1.789 квалификација 
као иЛиста квалификација у високом образовању пре примене Болоњске декларације, са 
укупно 1.037 квалификација286. 

Процес израде Извештаја о повезивању НОКС са Европским оквиром квалификација (ЕОК) 
започет је почетком 2019. и завршен исте године. Овај извештај и Извештај о самопроцени 
НОКС-а у области високог образовања287 у односу на Оквир квалификација у Европском 
простору високог образовања (ОК-ЕПВО) представљају инструменте помоћу којих се доказује 
односно процењује усаглашеност националног оквира са европским оквиром квалификација 
и израђују се у складу са процедуром коју је дефинисала Саветодавна група за ЕОК. Оба 
извештаја представљена су у новембру 2019. године на састанку Саветодавне групе за ЕОК у 
Бриселу. На следећем састанку Саветодавне групе за ЕОК (одржаном у фебруару 2020. године) 
ови извештаји су усвојени288, чиме је НОКС постао званично повезан са ЕОК. Повезивање НОКС 
са ЕОК у наредном периоду захтеваће рад на измени постојећих односно примени нових 
исправа о квалификацијама које ће садржати информације о нивоу НОКС и нивоу ЕОК. Такође, 
у горепоменути Регистар НОКС биће потребно унети информације о нивоу квалификације из 
ЕОК. 

У оквиру унапређивања процеса провере квалитета и акредитације установа и програма, 
изменом Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
установа289као члан рецензентске комисије уведен је један стручњак за поједине области из 
реда послодаваца, професионалних или струковних удружења, тржишта рада, комора, кога 
предлажу одговарајуће организације. Такође Стандард 4: Студије, захтева усклађеност са 
Националним оквиром квалификација чиме се обезбеђује и осавремењивање студијских 
програма у складу са потребама тржишта рада и са степеном достигнутог научног и 
технолошког развоја у свету (ВО-АС01). 

Важна новина која је 2019. године регулисана подзаконским актима су кратки програми 
(КП)290. Кратки програми су по правилу усклађени са потребама тржишта рада и реализују се 
ради стручног оспособљавања студената и лица са стеченим средњим образовањем за 
укључивање у радни процес. Циљ увођења КП у образовни систем јесте да се у кратком 
временском периоду омогући ефективно и ефикасно образовање и обука стручњака за 
конкретан посао на основу исказане потребе послодавца даје могућност да се конкретно 
радно место/занимање може решити акутна потреба за радницима тј. мањак квалификоване 
радне снаге (ВО-АС10). У циљу регулисања КП донети су Правилник оорганизацији, 

                                                           
286Агенција за квалификације (2002). Извештај о раду агенције за квалификације за 2019. годину. 
287Доступно на http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/2020/02/okvir-kvalifikacija-republike-srbije-povezan-je-sa-
evropskim-okvirom-kvalifikacija/ 
288Извор: http://noks.mpn.gov.rs/2020/02/oквир-квалификација-републике-србије/ 
289Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа („Сл. гласник РС", 
бр. 13/2019). 
290Правилник о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за 
кратке програме студија (''Сл. гласник РС'', бр. 32/2019) 
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спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме 
студија291и Правилник о садржају сертификата кратког програма студија292. 

Интернационализација на универзитетима у РС. Интернационализација је процес 
имплементације интернационалних, интеркултуралних и наднационалних елемената у 
универзитетску наставу, истраживања и пратеће активности ради потпунијег укључивања 
универзитета у регионалне, европске и глобалне токове у области науке, високог образовања 
и трансфера знања. Интернационализација се пре свега обезбеђује увођењем глобалних 
перспектива у наставу, учење и истраживање али и изградњом интернационалних и 
интеркултуралних компетенција студената, као и наставног и административног особља. 
Програми мобилности које универзитети у Србији могу користити су Erasmus+, CEEPUS III 
(Central European Exchange Programme for University Studies, Campus Europae (међународни 
програм мобилности студената који се реализује под окриљем Европске универзитетске 
фондације са седиштем у Луксембургу) и др.  

Након потписивања Споразума о пуноправном учешћу у програму Erasmus+, почетком 2019. 
године, РС је постала пуноправна чланица овог програма а учесници из РС могу да користе све 
могућности које овај програм пружа тј. да учествују у свим врстама пројеката равноправно са 
учесницима из земаља чланица Европске уније. 

У оквиру високог образовања, високошколским установама из Србије у конкурсном року за 
2019. годину одобрено је укупно 39 пројеката (централизоване и децентрализоване акције) 
док као партнери учествују у још 20 пројеката. Укупна вредност пројеката у мобилности за 
област високог образовања износи 2.295.059,00 евра. У пројектима мобилности укупно су 
учествовала 693 студента и 371 представник наставног особља. Када је реч о темама пројеката 
стратешких партнерстава, пројекти су оријентисани ка употреби иновативних наставних 
метода. 

Како би се подстакло учешће у програму Erasmus+ и повећале шансе институција за пројекте, 
Фондација Темпус са партнерима организује различите промотиве активности и обуке. 
Организовано је укупно девет радионица за писање пројеката за све секторе у оквиру 
Erasmus+ програма као и радионица посвећена предстојећем конкурсу за Erasmus повељу за 
високо образовање. У 2020. години се наставља пуноправно учешће РС у Erasmus+ програму, 
иначе последњој години трајања овог седмогодишњег програма. Нови седмогодишњи циклус 
почиње од 2021. године. 

Мобилност студентата je важан циљ како у оквиру програма ЕУ тако и на националном нивоу. 
Како би се обезбедио равноправни приступ програмима размене у оквиру Erasmus+ КА1 за 
што већи број студената студенти који се налазе у неповољном социо-економском положају, 
а који учествују у активностима мобилности, имају право на додатна средства за 
индивидуалну подршку у износу од 200 евра месечно, уколико испуњавају критеријуме 

                                                           
291Правилник о о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за 
кратке програме студија (''Сл. гласник РС'', бр. 39/2019). 
292Правилник о садржају сертификата кратког програма студија (''Сл. гласник РС'', бр. 20/2020). 
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прихватљивости одређене на националном нивоу293. Такође, и студенти који нису у 
неповољном положају имају неке бенефиције као нпр. у случају мобилности ради обављања 
стручне праксе, студент има право на додатна средства за индивидуалну подршку од 100 евра 
месечно, а у случају да студент јесте у неповољном социо-економском положају има право на 
200 евра месечно. Студентима се пружа могућност за одлазак у иностранство и кроз CEEPUS 
III програм, којим је Србија у 2019. години председавала. У периоду 2018-2019. година, кроз 
овај програм је реализовано преко 800 стипендијских месеци за студенте РС и више од 500 
боравака на страним ВШУ за наше студенте и особље. У нашој земљи организовано је 
280боравака и преко 300 стипендијских месеци. У оквиру програма „Свет у Србији“ расписан 
је конкурс којим је додељено 116 стипендија студентима из иностранства, а у оквиру 
програма „Србија за Србе из региона“ додељено је 30 стипендија (за школску 2019/2020. 
годину). Влада РС је за школску 2019/2020. годину, за стране студенте по основу 
билатералних споразума, доделила 73 стипендије за усавршавање на факултетима и 44 
стипендија за похађање летње школе српског језика у трајању од 3 недеље.  

ЕАCЕА прати стање у области мобилности студената у земљама ЕУ и земљама кандидатима и 
издаје годишњи извештај о праћењу Mobility Scoreboard indicators in higher education. Према 
последњем доступном извештају за период 2018-2019. Србија је у односу на 6 индикатора који 
се прате294, за три у ономе што се назива „црвена категорија“, тј. потребне су значајне измене 
политика како би се постигао тражени стандард. Стандарди на којима РС треба да ради 
највише су: Преносивост грантова и зајмова, Подршка студентима из осетљивих група и 
Признавање квалификација у сврху мобилности.  

Радна верзија Стратегије интернационализације високог образовања у Србији за период 
2017–2025. године, која је израђена октобра 2016. године није усвојена, али већина 
универзитета има своје стратегије интернационализације.  
 
ВШУ се труде да одговоре на потребе за кадровима, што је у вези са активношћу развоја 
програма за повећање обухвата у приоритетним областима (ВО-ЗД06). С обзиром на то да је 
једна од кључних мера у оквиру Акционог плана за остваривање права националних 
мањина295 у вези са унапређивањем квалитета наставног кадра на језицима националних 
мањина296, повећана потреба за кадровима који би предавали на језицима националних 
мањина довела је до отварања нових места на програмима. Филозофски факултет 
Универзитета у Београду реализује Програм за стицање компетенција из хрватског језика, 

                                                           
293Доступно на:https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-
nepovoljnom-polozaju/ 
294Шест индикатора који се прате су: Информације и вођење о мобилности у учењу; Учење страних 
језика; Преносивост државних грантова и зајмова; Подршка студентима из осетљивих група; 
Признавање исхода учења кроз ЕСПБ; и Признавање квалификација у сврху мобилности 
295Доступно на: 
http://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/prilog_fajl/akcioni_plan_za_sprovodjenje_prava_nacional
nih_manjina_-_sa_semaforom.pdf 
296Мера гласи унапређивање положаја и подстицање остварења права припадника мањинских заједница 

у сфери образовања, док је очекивани резултат све облике наставе на језицима националних мањина 

изводи одговарајући квалитетан наставни кадар. 
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културе и књижевности са методиком рада у оквиру Центра за усавршавање наставника. 
Уписано је 7 кандидата у текућој школској години. У складу са Закључцима семинара 
„Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017 – 
октобар 2019. године планирано је да се рад Одељења за ромски језик на Филолошком 
факултету Универзитета у Београду додатно ојача кроз сарадњу са Националним саветом 
ромске националне мањине у циљу едукације наставника за рад у образовним и 
научноистраживачким активностима у вези са ромским језиком и културом због повећаног 
интересовања ученика у основним школама за изборни предмет Ромски језик за елементима 
националне културе. Како би се додатно ојачали кадрови, МПНТР је у сарадњи са Високом 
струковном школом за васпитаче “Михајло Палов“ договорило да се свршеним студентима 
који су студирали на ромском језику изда уверење о познавању ромског језика у складу са 
наставним планом и програмом по коме су студенти студирали и дипломирали. То значи да 
ће ови дипломци моћи да предају и изборни предмет Ромски језик са елементима националне 
културе. 

Признавање страних исправа. ENIC/NARIC центар је током 2019. постао део Агенције за 
квалификације. У оквиру ENIC/NARIC центра врши се професионално признавање страних 
високошколских исправа ради запошљавања, док се признавање ради наставка студија и даље 
обавља на универзитетима. Делатност ENIC/NARIC центра је представљена у наставку. 
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У 2019. за професионално признавање страних школских исправа ради запошљавања у 
Агенцију је стигло 894 захтева док је 385 преузето из МПНТР (који су пристигли док је 
ENIC/NARIC центар био део МПНТР). Донето је 850 решења, а извршене су и 322 провере 
акредитације страних студијских програма. Провера веродостојности диплома рађена ја у 73 
предмета297. Ради поступка вредновања страних студентских програма ангажовано је 125 
рецензената.  
 

Дуални модел студирања. Закон о дуалном моделу студија у високом образовању298 је 
ступио на снагу 26. септембра 2019. године.За разлику од досадашњих решења, дуални модел 
студија третира и послодавца као окружење за учење студента, заједно са високошколском 
установом. То је практично врста учења – обуке, која обухвата три групе учесника: студенте, 
високошколске установе и послодавце, при чему се међусобни однос високошколске установе 
и послодавца уређује уговором о дуалном моделу, а међусобни однос послодавца и студента 

                                                           
297Агенција за квалификације (2002) Извештај о раду агенције за квалификације за 2019. годину 
298Закон о дуалном моделу студија у високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 66/2019). 

У ENIC/NARIC центру обављају се послови који се односе на:  
 
• прикупљање и пружање информација у поступку признавања јавних исправа стечених у 

иностранству;  
•  спровођење поступка првог вредновања страног студијског програма ради запошљавања – 

професионално признавање у складу са Законом о НОКС-у и законом којим се уређује високо 
образовање;  

•  давање информација о самосталној високошколској установи и систему образовања, ради 
признавања домаће високошколске исправе у иностранству;  

•  давање информација о систему образовања у земљи у којој је стечена страна високошколска 
исправа, услова уписа, компетенција стечених завршетком студијског програма, права која 
проистичу из стране високошколске исправе у земљи у којој је стечена;  

•  упоређивање домаћег и страног система образовања, трајања образовања и наставног плана и 
програма;  

• пружање помоћи у раду комисије коју образује директор за давање стручног мишљења у 
поступку првог вредновања страног студијског програма;  

•  по потреби, учествује у раду стручне комисије за утврђивање чињеница од значаја за 
одлучивање;  

•  сарадњу са Министарством спољних послова у прикупљању података потребних у поступку 
признавања стране школске исправе;  

•  пријем захтева за признавање стране школске исправе;  
•  спровођење поступка признавања страних високошколских исправа ради запошљавања 

(професионално признавање);  
• издавање решења са нивоом НОКС-а коме призната квалификација одговара;  
• умрежавање са ENIC/NARIC центрима и другим организацијама које врше признавање 

квалификација;  
•  израђује решење о признавању стране школске исправе; води евиденцију о спроведеним 

поступцима признавања. 
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уговором о учењу кроз рад. Ове мере свакако унапређују однос ВО за светом рада и пружају 
студетима боље могућности за професионалну праксу (ВО-ЗД16). 

Erasmus+ пројекат Имплементација дуалног образовања у систем високог образовања у 
Србији - ДуалЕду (Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia/DualEdu) је 
почела процена потреба ВШУ и послодаваца на основу које ће бити израђени модели дуалног 
начина образовања у високом образовању. Резултати првог анкетирања говоре у прилог 
потреби за модернизацијом ВО међутим још увек не постоји потпуна сагласност о моделу који 
би могао да си примени када је у питању реализација дела студијског програма код 
послодаваца. Анкета299 је спроведена међу 52 испитаника - представника компанија из 
различитих индустријских грана (рачунарско програмирање, израда софтвера и, 
аутоматизација производње, емитовање телевизијског програма, трговина на мало и велико, 
производња и обрада челика, електроника, електродистрибуција, производња одеће, 
производња намештаја, пружање правних и здравствених услуга итд.). Више од 50% 
испитаника представљају мала предузећа – до 25 запослених. Око 60% испитаника сматра да 
треба да буде укључено у модел дуалног високог образовања али виде ризике у недовољном 
теоријском знању и немотивисаности студената, недостатку ментора, неусклађености 
академских програма са потребама компанија и студентском немотивацијом. Оптималним 
моделом расподеле студентског ангажовања у компанији и на факултету највећи проценат 
испитаника (близу 60%) сматра да током семестра, студент треба да буде ангажован две 
недеље на факултету, па две недеље у предузећу, уз једну недељу за припрему и полагање 
испита/остале обавезе. Највећи број испитиваних компанија би било спремно да укључи мали 
број студената (1 – 3 студента) што треба имати у виду приликом планирања ове врсте 
програма (како би сви студенти по овом моделу имали прилику за учење кроз рад).  

Кроз Erasmus+ пројекат IF4TM (Институционални оквир за развој треће мисије на 
универзитетима у Србији) универзитети који су били партнери на пројекту (пет чији је 
оснивач РС и један приватни универзитет) развијали су трећу мисију универзитета кроз 
ревидирање својих интерних докумената и активности којима су подстицани 
предузетништво и иновација код студената и запослених. Израђен је и Коначни извештај о 
напретку300 у ком су приказане појединачне активности према циљевима пројекта на свим 
универзитетима. Студенти су имали прилике да учествују у бројним такмичењима и 
радионицама а биле су организоване и студијске посете и обуке како би се јачала трећа мисија 
универзитета. 

5.2.4. Ефикасност 

 
О ефикасности високог образовања у Србији још не може да се извештава на основу података 
заснованих на истраживањима. Иако ВШУ у оквиру самовредновања прате пролазност 

                                                           
299Доступно на: 
https://dualedu.ef.uns.ac.rs/index.php/download/send/3-activities/129-report-on-review-of-needs-and-
recommendations-regarding-dhe 
300Доступно на: http://www.if4tm.kg.ac.rs/pub/download/15622381188642_D2.6%20v3.pdf 
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студената, рад професора, промене у интересовањима за различите програме и друге теме 
битне за оптимизацију система, нема методологије за националну процену исхода ВО.Нису 
дефинисане мере за повећање ефикасности и нису развијени индикатори за оцену 
ефикасности. У току је припрема стратегије за прикупљање података о напуштању ВШУ који 
су видљиви у извештајима појединачних ВШУ и саопштењима РЗС-а301. Такозваним „старим 
студентима“ тј. студентима који су студије почели по старом „неболоњском“ принципу поново 
је продужен рок за окончање студија. Утврђеним новим роковима завршетак тих студија 
предвиђен је до краја школске 2020/2021. године, а за студенте уписане на интегрисане 
студије из поља медицинских наука до краја 2021/2022. године. 

Једна од акција АП односи се на усклађивање броја наставника по областима (ВО-ЗД19). За 
ову меру је важна примена Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу 
квалитета високошколских установа302 али на националном ниову нема анализа кадрова и 
потреба на нивоу ВО. Измена која је имала за циљ пре свега унапређење квалитета на 
академијама и високим школама струковних студија свакако има одјека и на ефикасност 
система ВО с обзиром на то да је извршена статусна промена спајања у академије.  

Кључни корак за унапређивање ефикасности система ВО али и целог образовног система је 
успостављање потпуно оперативног ЈИСП система. Подсећамо да у оквиру ЈИСП система,Закон 
о основама система образовања и васпитања303 наводи да се на нивоу ВО воде регистри 
засполених у ВШУ, регистар података о плану и програму учења, регистар акредитованих 
програма и подаци о програмима као и регистар студената. У оквиру података који се 
прикупљају о запосленима на ВШУ чији је оснивач РС подаци о запосленима су и: коефицијент 
сложености рада као основ за финансирање, као и коефицијент на основу ког се врши обрачун 
плате из колективног уговора или општег акта установе. Успостављање ових регистара 
требало би да, осим транспарентности система допринесе и ефикасности јер ће доносиоци 
политика моћи да своје одлуке заснују на конректним подацима о битним елементима 
система.  

5.2.5. Мере које нису директно наведене у АПСРОС 2020 

 
Релевантни национални стратешки документи у области спречавања корупције донети у 
периоду од 2013. године до данас - Национална стратегија за борбу против корупције за 
период 2013-2018. година и пратећи акциони план, као и Акциони план за Поглавље 23, 
идентификују образовање као један од сектора у Србији који је посебно ризичан за настанак 
корупције a област осигурања квалитета на нивоу ВО као посебно рањиву област. У складу са 

                                                           
301Међутим, нису доступни подаци за 2019. годину. Такође, још увек нису доступни подаци из новог 
циклуса Еуростудент истраживања, те немамо информације о проходности и ефикасности студирања 
као ни националне податке о дужини студирања новије него оне из претходног извештаја. 
302Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2017). 
303Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019и 6/2020). 
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тим, МПНТР је подржало израду Извештаја о ризицима корупције у сектору просвете304 који је 
израђен у оквиру IPA пројекта„Превенција и борба против корупције“.  

Акциони план за Поглавље 23 садржи две конкретне мере које се тичу спречавања корупције 
у ВО, а то су спровођење анализе о томе који су критеријуми неопходни за успешан процеса 
акредитовања и контроле испуњености за рад високог образовања (2.2.10.15.) и заснивање 
процеса акредитовања и накнадне контроле испуњености услова за рад државних и 
приватних високошколских установа на јасним, објективним, транспарентним и унапред 
утврђеним критеријумима на основу обављање анализе путем унапређења рада КАПК 
(2.2.10.16.). МПНТР је са пројектним тимом одржало више састанака на ком су размотрени 
налази о ризицима који се донекле преклапају и са налазима ENQA и сагласни су са 
препорукама које су у домену рада МПНТР, те ће у наредном периоду и МПНТР уз НАТ радити 
на отклањању ризика за корупцију.  

 

5.3. Испуњеност приоритета за 2019. годину 
 

Приоритет 1 - Расписивање конкурса за пријем нових студената 

Испуњено. Реализовани су уписи у прву годину акредитованих студијских програма на сва 
три степена студија у јунском и септембарском уписном року. Кроз програме намењене 
страним студенима такође су реализовани нови уписи: „Свет у Србији“ за школску 2019/2020. 
са116 стипендија; „Србија за Србе из региона“ са 30 стипендија. Кроз конкурс за стипендије 
Владе РС за школску 2019/2020. годину, за стране студенте по основу билатералних 
споразума, додељено је 73 стипендија за усавршавање на факултетима и 44 стипендија за 
похађање летње школе српског језика у трајању од 3 недеље. 
 
Приоритет 2- Наставак подршке међууниверзитетској сарадњи 

Испуњено. Важећи прописи омогућавају остваривање међууниверзитетске сарадње путем 
извођења заједничких студијских програма, мобилности студената и наставника. У школској 
2019/2020. години, МПНТР је пружало подршку међууниверзитетској сарадњи у смислу 
покривања трошкова смештаја и исхране у студентским домовима, за око 75 страних 
студената/професора на усавршавању. Подршка се односила и на обезбеђивање 
финансијских средстава за учеснике 49-ог Скупа слависта у Београду којих је 2019. године 
било чак 60, из разних земаља широм света. 
 
Приоритет 3 - Наставак реализације CEEPUS III програма - одобравање нових 300 
стипендијских месеци за стипендирање наставника и студената 
Испуњено. Између Фондације Темпус и МПНТР је потписан Уговор о реализацији учешћа РС у 
средњеевропском програму универзитетске размене (CEEPUS III) у школској 2019/2020. 
години (до почетка фебруара 2020. године у РС борави или је боравило 240 страних 
студената/професора). 
 

                                                           
304Објављивање се очекује у јуну 2020. 
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Приоритет 4 - Имплементација дуалних модела студија на високом образовању 

Делимично испуњено. Закон о дуалном моделу студија у високом образовању је усвојен 
2019. године док се имплементација дуалних модела студија очекује у наредном периоду.  

 

5.4. Приоритети за 2020. годину 
 

Приоритет 1  

Расписивање и реализација конкурса за финансирање пројеката за подршку ВШУ у развоју 
нових и иновирању постојећих предмета, у оквиру програмске активности „Развој високог 
образовања“ који треба да допринесу остварењу програмских циљева МПНТР: 
 
1) унапредити компетенције наставника и сарадника за извођење наставе; 
2) развијање нових и иновирање постојећих студијских програма који прате потребе 

тржишта рада; 
3) унапређење квалитета образовног процеса кроз стварање бољих услова зареализацију 

наставе и учење студената; 
4) развијање предузетничких вештина студената и унапређење сарадњевисокошколских 

установа са привредом и другим заинтересованим актерима улокалној заједници; 
5) повећање употребе информационих технологија у настави и процесу учења. 
 
Приоритет 2 

Давање сагласности за реализацију пројеката „Свет у Србији“ и „Србија за Србе из региона“ и 
расписивање конкурса за пријем нових студената за школску 2020/2021. годину.  
 
Приоритет 3  

Расписивање конкурса за стипендије Владе РС за школску 2020/2021. годину по основу 
билатералних споразума као и организовање летње школе српског језику у оквиру истог 
конкурса. 
 
Приоритет 4  

Наставак пружања подршке међууниверзитетској сарадњи и у 2020/2021. школској години. 
Већ постоји 10 кандидата пријављених за међууниверзитетску размену за 
школску2020/2021. годину. 
 
Приоритет 5  

Потписивање Уговора о реализацији учешћа РС у средњеевропском програму универзитетске 
размене (CEEPUS III ) за школску 2020/2021.годину (одобрен је исти број стипендијских 
месеци (300) и за 2020/2021. годину).  
 
Приоритет 6 - Имплементација дуалних модела студија на високом образовању. 
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Акције из АП СРОС 2020: 

ВО-ЗД01 Развој система уписа на основне студије на основу положене матуре 

ВО-ЗД02 Увођење алтернативних путева уласка у високо образовање 

ВО-ЗД03 Приступ другом степену високог образовања 

ВО-ЗД04 Увођење студија уз рад („part time” студије) 

ВО-ЗД05 
Осигурање доступности на сва три нивоа студија студентима из осетљивих 
група 

ВО-ЗД06 Развој програма за повећање обухвата у приоритетним областима 

ВО-ЗД07 Смањење стопе напуштања високог образовања 

ВО-ЗД08 Јачање јавне одговорности ВШУ за квалитет високог образовања 

ВО-ЗД09 Увођење индикатора квалитета у ВО 

ВО-ЗД10 Унапређење система акредитације 

ВО-ЗД11 
Унапређење система осигурања квалитета-формирање националне 
акредитационе агенције 

ВО-ЗД12  Увођење анализе образовне успешности 

ВО-ЗД13 Програм унапређења ефикасности 

ВО-ЗД14  Дефинисање језгра струке (корпус обавезних знања и компетенција) 

ВО-ЗД15  Унапређење учешћа студената у подизању квалитета наставног процеса 

ВО-ЗД16  Успостављање система стручне праксе 

ВО-ЗД17  
Унапређење критеријума и процедура за избор и напредовање наставног 
особља 

ВО-ЗД18  Развој подршке наставном особљу за наставни стручни и научни рад 

ВО-ЗД19  Усклађивање броја наставника по областима 

ВО-ЗД20  Увођење интерсекторског ангажовања наставника 

ВО-ЗД21  Унапређење имплементације концепта „студент у центру учења” 

ВО-ЗД22 Усаглашавање исхода учења и оптерећења студената (ЕСПБ) 

ВО-ЗД23 
Унапређења у примени нових метода учења, информационих технологија и 
е-учења 

ВО-ЗД24 Унапређење сарадње са послодавцима и привредом 

ВО-ЗД25  Унапређење истраживачке компоненте високог образовања 

ВО-ЗД26  Јачање иновативног потенцијала и повећање иновативних исхода 

ВО-ЗД27 Јачање предузетничке компоненте високог образовања 

ВО-ЗД28  Унапређење међународне отворености система високог образовања 
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ВО-ЗД29  
Успостављање интернационалне мобилности наставника, студената и 
истраживача 

ВО-СС01  Реформа организационе структуре установа струковног образовања 

ВО-СС02  Јачање улоге конференције академија струковних студија 

ВО-СС03  Увођење истраживања у струковне студије 

ВО-СС04 Прилагођавање уписне политике у области струковних студија 

ВО-СС05 Унапређење очекиваних исхода струковних студија 

ВО-СС06  Унапређење компетенција наставног кадра на струковним судијама 

ВО-СС07  Јачање сарадње ВШУ у области струковних студија са привредом 

ВО-АС01 
Осавремењивање студијских програма у складу са потребама тржишта 
рада и са степеном достигнутог научног и технолошког развоја у свету 

ВО-АС02 Редефинисање кључних компетенција за основне академске студије (ОАС) 

ВО-АС03 Редефинисање кључних компетенција за мастер академске студије (МАС) 

ВО-АС04 Подстицање развоја и понуде квалитетних студијских програма 

ВО-АС05 Увођење рангирања студијских програма 

ВО-АС06 Унапређење методологије и технологије наставе 

ВО-АС07 Припрема бруцоша за наставу у високом образовању 

ВО-АС08 Развијање интереса потенцијалних студената за студирање на ОАС 

ВО-АС09 Увођење и могућности примене модула на мастер студијама 

ВО-АС010 Увођење кратких програма (кратки циклус) 

ВО-АС011 Организација студија на пољу уметности 

ВО-ДС01  
Укључивање студената докторских студија у научноистраживачке 
пројекте 

ВО-ДС02  Јачање истраживачких капацитета и изврсности 

ВО-ДС03  Успостављање сарадње с привредним, пословним и јавним сектором 

ВО-ДС04  Унапређење система провере квалитета докторских студија 

ВО-ДС05  Развој и организација „докторских школа” 

ВО-ДС06  Унапређење докторских студија у пољу уметности 

ВО-ДС07  Увођење постдокторског усавршавања 
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6. Образовање одраслих 
 

6.1. Основне информације о образовању одраслих, актуелно стање 

и контекст 
 
Образовање одраслих је део система образовања који омогућава одраслима стицање 
компетенција и квалификација током целог живота. Регулисан је Законом о основама система 
образовања и васпитања305и  Законом о образовању одраслих306. Остварује се као формално и 
неформално образовање и информално учење.  

Формално основно образовање се остварује у школама које су за ту намену верификоване 
(основне школе и школе за основно образовање одраслих) и реализује се по моделу 
функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: ФООО) који је развијен кроз 
пројекат IPA 2008, "Друга шанса - Развој система функционалног основног образовања 
одраслих у Србији" (2010-2013. година). Остварује се и у Васпитно поправним установама и 
Казнено поправним заводима. Формално средње образовање се, такође, реализује у 
верификованим средњим школама и школама за средње образовање одраслих, у складу са 
прописаним циљевима, исходима и компетенцијама у Закону о основама система образовања 
и васпитања, и посебним законима. У оквиру овог образовања остварују се и програми 
стручног оспособљавања, специјалистичког и мајсторског образовања у двогодишњем и 
трогодишњем трајању, као и програми преквалификације и доквалификације. 

Неформално образовање се остварује на основу посебних, акредитованих програма које 
реализују Јавно признати организатори активности (у даљем тексту: ЈПОА) а у циљу стицања 
знања и вештина потребних за лични развој, запошљавање и социјално укључивање. 
Реализују се у основним и средњим школама које имају статус ЈПОА и другим организацијама 
које испуне захтеве акредитације (нпр. агенција за запошљавање, привредно друштво, 
стручно друштво, народни, раднички, отворени универзитет, универзитет за треће доба, 
центри и организације за стручно усавршавање, учење страних језика, информационо-
комуникационе технологије, привредна комора, центар за каријерно вођење и саветовање и 
др).  

Стање у образовању одраслих у 2019. години представља одраз остварених мера и активности 
из Акционог плана за спровођење СРОС 2020 и Годишњег плана образовања одраслих за 2019. 
годину, као и одраз активности спроведених у вези са Законом о националном оквиру 

                                                           
305 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
306Закон о образовању одраслих (”Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 88/2017, 27/2018 и 6/2020). 
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квалификација Републике Србије307 који је усвојен 2018. године308. Усвајање овог закона 
резултирало је усвајањем измена и допуна Закона о образовању одраслих309. 

Када су у питању новине настале усвајањем Закона о националном оквиру квалификација 
Републике Србије310 поступак за стицање статуса јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих (ЈПОА) у својству друге организације делегиран је новооснованој 
Агенцији за квалификације, док основне и средње школе статус ЈПОА и даље стичу у поступку 
код МПНТР, тачније у поступку добијања сагласности за проширену делатност. Такође, током 
2019. године усвојен је Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и 
саветовања311који, између осталих, примењују школе и друге организацију у образовању 
одраслих.  

Стопа учешћа одраслих у образовању и обукама мери се кроз две врсте анкета, које користе 
две различите методологије. Прва је Анкета о радној снази по којој се учешће одраслих особа 
(од 25 до 64 године) у образовању и обукама мери као учешће које је реализовано до четири 
недеље пре тренутка анкетирања; друга је Анкета о образовању одраслих по којој се учешће 
одраслих особа (од 25 до 64 године) у образовању и обукама мери као учешће које је 
реализовано до 12 месеци пре тренутка анкетирања.  

Званични подаци чији је извор Анкета о радној снази (и који су представљени у EUROSTAT 
бази) показују да стопа учешћа одраслих у образовању и обукама (четири недеље пре 
тренутка анкетирања) у 2019. години у Србији на националном нивоу износи 4,2%, што 
представља непромењено стање у односу на претходну годину када је стопа износила 4,1%. 
Ова стопа учешћа је испод просека земаља чланица Европске уније за 2019. годину који износи 
11,2%312, али и испод националног циља од 7%, постављеног у СРОС 2020. 

Званични подаци о стопи учешћа одраслих који се прикупљају Анкетом о образовању 
одраслих нису се променили у односу на 2018. годину, (по којима је стопа учешћа одраслих у 
неком облику формалног или неформалног образовања или обука на националном нивоу 
износила 19,8% за 2016. годину, што је нешто више него 2011. када је износила 16,5% али је и 
знатно ниже од просека земаља чланица Европске уније који је 2016. године износио 

                                                           
307 Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018). 
308Током 2019. године је припремљен Предлог закона о изменама и допунама закона о националном 
оквиру квалификација Републике Србије. Овај предлог је у међувремену усвојен, а у јануару 2020. 
године је донет Закон о изменама и допунама закона о националном оквиру квалификација Републике 
Србије ("Сл. гласник РС", бр. 27/2018 i 6/2020).  
309 Закон о образовању одраслих (”Сл. гласник РС“, бр. 55/2013, 88/2017, 27/2018 и 6/2020). 
310Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018 и 
6/2020). 
311 Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања ("Сл. гласник РС", бр. 43/2019). 
312Подаци о стопи учешћа одраслих у образовању и обукама (четири недеље пре тренутка анкетирања) 
у 2019. години су у ЕУРОСТАТ бази означени као тренутни (енгл. provisional), односно као подаци који 
су у фази пре финалне потврде, те су могућа минимална одступања. Извор: ЕУРОСТАТ, доступно 
на:https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=trng_lfse_01&lang=en 
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45,2%)313, будући да се то истраживање у Србији спроводило 2011. и 2016. године (а подаци 
објавили 2013. и 2018. године) и да је спровођење следеће Анкете о образовању одраслих 
планирано за 2022. годину. 

Према подацима из последње Анкете о образовању одраслих (2016), у неком виду образовања 
и обуке у периоду од 12 месеци који су претходили анкетирању, нешто више учествују жене 
(21,4 %) него мушкарци (18 %). Стопа учешћа је највећа међу популацијом од 25 до 34 године 
(29,2 %). Најчешће у целоживотном образовању учествује жена, старости од 25 до 34 године, 
са завршеним високим образовањем која је запослена и живи у граду. 

 

6.2. Остварени напредак у извештајном периоду 
 

6.2.1. Квалитет 

 
Током 2019. године реализоване су активности које су имале за циљ унапређивање квалитета 
формалног и неформалног образовања одраслих и то: унапређивање компетенција 
запослених и радно ангажованих у образовању одраслих; унапређивање законодавног оквира 
и међуресорне сарадње и унапређивање међународне сарадње образовних институција, 
запослених и радно ангажованог кадра у образовању одраслих на европском нивоу.  

Повећање и осигурање квалитета програма обука је током 2019. године реализовано кроз 
процес стицања статуса јавно признатих организатора активности образовања одраслих 
(ЈПОА ОО), тачније кроз примену Правилника о ближим условима у погледу програма, кадра, 
простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора 
активности образовања одраслих314, чиме се допринело и ширењу мреже ЈПОА ОО (ПД-ОО01). 
У 2019. години статус ЈПОА је добило 28 институција (шест школа, шест установа за 
образовање одраслих – народни, раднички и отворени универзитети и 16 других 
организација) за 79 програма обуке усмерених на стицање компетенција и квалификација 
потребних тржишту рада (ПД-ОО01). 

Реализоване су и обуке за извођаче програма ЈПОА и стручне сараднике који, у складу са 
одредбама Правилника о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и 
наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих315 (чл. 7) да ангажовани кадар ЈПОА треба да стекне компетенције за рад 
са одраслима у року од шест месеци од стицања статуса ЈПОА. Извођачи програма и стручни 

                                                           
313Извор: РЗС – Анкета о образовању одраслих за 2011. и 2016. годину, доступно 
на:https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20180530-anketu-o-obrazovanju-odraslih/?s=1105 
314 Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава 
за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих („Сл. гласник РС“, 
бр. 89/2015) 
315 Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава 
за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих(„Сл. гласник РС“, 
бр. 89/2015). 
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сарадници су, похађајући акредитоване обуке из каталога Завода за унапређивање 
образовања и васпитања, стекли компетенције из области које су поменутим Правилником 
дефинисане кроз седам модула (модул 1 - основни принципи, карактеристике и стилови 
учења одраслих – 223 лица; модул 2 – мотивација у учењу одраслих -215 лица; модул 3 - 
управљање образовном групом -217 лица; модул 4 - методе и технике интерактивног 
образовног рада са одраслима – 213 лица; модул 5 - методе и технике процене постигнућа 
полазника – 196 лица; модул 6 - планирање, организација и индивидуализација образовног 
процеса укључујући и особе са инвалидитетом – 201 лице; модул 7 - евалуација образовног 
процеса – 195 лица). 

Током 2019. године настављено је спровођење мера које за циљ имају смањење осипања 
полазника и унапређење компетенција наставника, односно унапређење функционализације 
основног образовања одраслих (ПД-ОО02). Средином 2019. године је, у сарадњи са ТЕМПУС 
канцеларијом и Институтом за педагогију и андрагогију, организован други круг обуке о 
основним андрагошким вештинама (модул 1) за око 260 наставника из 28 школа које 
реализују ФООО. Ове обуке су започеле 2018. године, када је спроведен први круг обуке у циљу 
обухвата око 500 наставника којима су недостајале неопходне компетенције за рад са 
одраслима односно који нису похађали обавезни ”Интегрални програм обуке за остваривање 
ФООО”.  

У оквиру акције успостављања система вредновања квалитета институција за формално и 
неформално образовање одраслих, током 2019. године су иницирани разговори о доношењу 
подзаконских аката који се односе на вредновање квалитета институција за формално и 
неформално образовање и усвојен је Правилник о вредновању квалитета рада установе316, 
који се у образовању одраслих односи на јавне институције, односно формално образовање 
одраслих (ПД-ОО05).  

Усвојен је и Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту317 и према 
подацима добијеним од МПНТР, одобрено је повећање броја андрагошких асистената у 
школама које реализују ФООО за школску 2019/2020. годину, тачније одобрено је ангажовање 
34 андрагошка асистента у 31 основној школи.  

Доношењем наведених правилника, као и Правилника о стандардима услуга каријерног 
вођења и саветовања318 (ПД-ОО01), Препорука за имплементацију плана примене стандарда 
услуга каријерног вођења и саветовања (2019. донео Савет за национални оквир 
квалификација РС) и Упутства о методологији за утврђивање потреба за стручним 
усавршавањем у органима јавне управе (2019. усвојила Национална академија за јавну 
управу), Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и 
средњим школама за школску 2019/2020. годину (2019. усвојило МПНТР), као и усвајањем 
програма ФООО као мере активне политике запошљавања у оквиру Националногакционог 

                                                           
316 Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Сл. гласник РС", бр. 20/2019). 
317 Правилник о педагошком асистенту и андрагошком асистенту („Сл. гласник РС“, бр. 87/2019). 
318 Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања ("Сл. гласник РС", бр. 43/19). 
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плана запошљавања за 2020. годину319, унапређен је квалитет законодавног оквира 
образовања одраслих.  

Допринос унапређењу квалитета међународне сарадње огледа се и у укључивању образовања 
одраслих Републике Србије у европске мреже и пројекте.  

Фондација Темпус је током 2019. организовала више активности у циљу унапређивања 
квалитета образовања одраслих међу којима је EPALE конференција ”Методе и технике за 
развој кључних компетенција у основном образовању одраслих”; 11 акредитованих обука 
”Основне андрагошке вештине” за наставнике који реализују програм ФООО; четири 
вебинара у облику предавања у циљу приближавања и представљања могућности које пружа 
EPALE платформа, и др. 

Током 2019. године настављена је реализација међународних пројеката који, између осталог, 
имају за циљ повећање изгледа да запошљавање кроз обучавање (нпр.пројекат „Знањем до 
посла“320 који се финансира из фондова Швајцарске развојне агенције и „Подстицање 
запошљавања младих“321 који се финансира из средстава Владе Немачке кроз GIZ пројекат). 

И поред активности чија реализација је допринела унапређивању квалитета образовања 
одраслих и реализације акција планираних Акционим планом за спровођење СРОС 2020 и 
даље постоје отворена питања као нпр. прикупљање података о реализованим активностима 
(са повећањем броја организатора отежано је прикупљање података због различитих 
надлежних тела над различитим организаторима нпр. Национална академија за јавну управу, 
Привредна комора Србије итд.); програми образовања и стручне обуке одраслих на радном 
месту (ПД-ОО03); признавање претходног учења и увођење кратких курсева обуке ради 
стицања потребних знања и вештина, са ЕСПБ (ПД-ОО04).  

6.2.2. Обухват 

 
Основно образовање одраслих (по моделу функционалног основног образовања одраслих) је 
реализовано у 65 основних школа (планирано 66) на територији свих школских управа, а сва 
три циклуса је похађало је 5633 одраслих, што је мање у односу на број планираних места 
(6.315) и на број полазника у 2018. години (6.090). Сва три циклуса је успешно завршило 2.930 
полазника што чини 52%. Од укупног броја полазника, 48% није завршило уписани циклус, а 
разлози за осипање су нерешено питање превоза322 (цена превоза је висока јер су полазници 
незапослена лица а школе су често удаљене од места њиховог становања), сезонски радови 
(посебно видљиво код полазника ромске популације) који су и разлог за одустајање од 
завршног испита, а треба истаћи и да је један од разлога осипања и неорганизованост 

                                                           
319Доступно на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-
content/uploads/2020/01/Nacionalni_akcioni_plan_zaposljavanja_2020.pdf 
320Доступно на:https://znanjemdoposla.rs/ 
321Доступно на: http://odskoledoposla.org/obuke-za-zaposljavanje-kod-unapred-poznatog-poslodavca/ 
322 Према подацима МПНТР, предузете су активности у правцу решавања проблема превоза, у сарадњи 
са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјалних питања и Националном службом за 
запошљавање. 
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стручних обука у другој половини трећег циклуса, како је предвиђено програмом ФООО. 
Осипање полазника је видљиво и у Казнено поправним заводима где је у сва три циклуса 
уписано 266 полазника, а 187 је завршило. Нижем обухвату програмом ФООО и осипању 
полазника допринело је неколико фактора, међу којима су недостатак квалификованог 
особља у школама које реализују ФООО и недостатак и нефункционланост мреже ових школа 
у односу на број и територијалну распоређеност одраслих особа којима је овај вид образовања 
потребан323. У циљу побољшања мреже школа, у 2019. години МПНТР је одобрио формирање 
16 малих одељењау седам основних школа. 

Ванредно средње образовање за полазнике старије од 17 год, је реализовано у 180 средњих 
школи, на територији 17 школских управа (више него у 2018.), похађало је 447 полазника 
(више него у 2018.) а много мање од планираних места (2.776). Овде се бележи ниска стопа 
осипања а један од разлога за то је висока мотивисаност полазника да заврше средње 
образовање.  

Преквалификација, доквалификација и специјализација реализована је у 310 средњих школа 
(знатно више него у 2018. када је реализовано у 178 школа) а број одраслих полазника који је 
похађао програме је 8.554324, (у програме преквалификације било је укључено 5.034 
полазника, доквалификације 2.412, а специјализације 1.108), што је такође знатно више у 
односу на претходну годину, када је 4.018 полазника похађало програме. Ипак, број оних који 
су похађали ове програме у 2019. години је знатно мањи у односу на број планираних места 
(планирано 23.772), што може да укаже на недостатак адекватних механизама у средњим 
стручним школама за испитивање локалних потреба за радном снагом 

Програми неформалног образовања реализовани су у оквиру других организација (са и без 
статуса ЈПОА) и државних органа и јавних установа попут различитих министарстава, 
Националне службе за запошљавање (НСЗ) и других. У 2019. години шест школa је добило 
акредитацију за 8 програма, шест установа за образовање одраслих (народни, раднички и 
отворени универзитети) за 35, а 16 других организација (центри, предузећа, институти итд.) 
за 36 програма обуке, што у односу на 2018. годину представља смањење броја програма 
обука које реализују школе (19 програма у 2018.) и повећање броја програма обука које 
реализују установе за образовање одраслих (9 програма у 2018.), док је број програма других 
организација приближан (30 програма у 2018.).  

Када је у питању НСЗ, током 2019. године (закључно са новембром месецом) реализовани су 
програми и обуке који су у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2019. 
годину325.  

                                                           
323Извор: Годишњи план образовања одраслих у Републици Србији за2019. годину, доступно 
на:http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/ 
324Извор: Извештај о реализацији годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији у 2019. 
325 Програм стручне праксе за укупно 4.448 особа; програм приправника за младе са високим 
образовањем за укупно 140 особа; програм приправника за незапослене са средњим образовањем за 
укупно 217 особа; програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених 
и дугорочно незапослена лица за укупно 821 особу: обуке за тржиште рада за укупно 1054 особе; обуке 
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Привредна комора Србије (ПКС) је, у складу са надлежностима Службе за едукацију ПКС, 
реализовала 237 програма неформалног образовања на захтев привредника. 

Остали програми неформалног образовања реализовани су оквиру државних органа - 
Министарства омладине и спорта, Министарства привреде, Министарства правде и др. Обуке 
за државне службенике спроводи Национална академија за јавну управу. Број реализатора 
обука са додељеним ИБР бројем, до краја 2019. године износио је 578. 

У оквиру неформалног образовања одраслих реализоване су и мере Владе Републике Србије 
везане за преквалификације у области информационих технологија (ИТ). Током 2019. године 
реализоване су обуке у склопу програма преквалификације за запослене326 и објављен је 
позив за програм преквалификације за ИТ намењен особама са инвалидитетом са територије 
Града Београда327.  

Признавање претходног учења је један од битних механизама за повећање обухвата 
образовањем одраслих. Циљ признавања претходног учења је обезбеђивање унапређења 
учешћа одраслих у процесима целоживотног учења, индивидуализације процеса и путева 
учења одраслих, као и мобилности и запошљивости радне снаге. Доношење Правилника о 
признавању претходног учења било предвиђено у четвртом кварталу 2018. године али 
нажалост овај правилник није донет.  

6.2.3. Релевантност 

 
У формалном образовању, 2019. године, 310 средњих школа је реализовало програме 
преквалификације, доквалификације и специјализације у које је било укључено 8.554 
полазника што је много мање у односу на број планираних места (23.772). Један од разлога је 
лоше, нереално планирање које није засновано на испитивању потреба тржишта рада.  

У неформалном образовању одраслих, програме су реализовали ЈПОА и Национална служба за 
запошљавање (НЗС). ЈПОА у понуди има лепезу различитих програма (програми обуке за: рад 
на рачунару; очување безбедних и здравих услова рада; стране језике; трговина, 
угоститељство и туризам и др.) који су рађени у сарадњи са локалним послодавцима и 
социјалним партнерима ради одговора на захтеве локалног тржишта рада. И поред уверења о 
савладаности програма и стицању квалификација и стручних компетенција328 и даље постоји 
несклад између послодаваца и организатора, јер обуке нису у потпуности признате код 
послодаваца и НСЗ, тј. не дају исте шансе при запошљавању као формално образовање што је 
и разлог за мање интересовање полазника за програме. НСЗ је спроводила програме у циљу 

                                                           
на захтев послодавца (за незапослене) за укупно 529 особа; обука за потребе послодавца за запосленог 
за укупно 25 особа. Извор: Извештај о реализацији Годишњег плана образовања одраслих у Републици 
Србији у 2019. години, доступно на:http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/02/Izveštaj-GPOO-
2019.-ŠTAMPA.pdf 
326Доступно на: https://itobuke.rs/programi-obuka-prekvalifikacije-za-zaposlene-2019/ 
327 Доступно на:https://itobuke.rs/poziv-za-obuku-prekvalifikacije-za-it-za-osobe-sa-invaliditetom/ 
328 Регулисано Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденција и називу, 
садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 
89/2015). 
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повећања запошљивости (програм стручне праксе, програм приправника за младе са високим 
образовањем, програм приправника за незапослене са средњим образовањем, програм 
стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно 
незапослена лица). 

Ради повећања релевантности образовања одраслих потребно је у наредном периоду радити 
на истраживању потреба тржишта рада и програме обука припремати и прилагођавати овим 
потребама. Такође, потребно је и више пажње посветити промоцији, видљивости и 
доступности квалитетних програма.  

Како смо поменули, обуке ЈПОА још нису у потпуности препознате код послодаваца и 
Националне службе за запошљавање па тако ни код полазника. Промотивне кампање које се 
планирају требало би да поправе тај однос али би и испуњавање планираних активности као 
што је електронско учење или диверсификација понуде курсева вероватно допринела и већем 
обухвату.  

Поступак за признавање претходног учења (ППУ) још увек није утврђен, односно није усвојен 
пропис који треба да дефинише поступак за признавање претходног учења (ППУ). 
Надлежност над развијању концепта ППУ је од ЗУОВ-а преузела Агенција за квалификације. У 
2019. години израђен је Извештај о аналитичком прегледу документа ”Концепција развоја 
признавања претходног учења”329, што представља корак у том процесу. У наредном периоду 
следи усаглашавање са социјалним партнерима о предложеном концепту, усвајање 
подзаконског акта, пилотирање поступка ППУ и финално утврђивање поступка ППУ у складу 
са резултатима пилотирања. Са усвајањем Националног оквира квалификација Србије, који 
препознаје нивое квалификација који се могу стећи неформалним образовањем и кроз ППУ 
(нивои 2, 3 и 5), утврђивање поступка ППУ би додатно подстакло укључивање одраслих у 
неформално образовање и информално учење. 

Увођење кратких курсева обуке након којих полазник добија ЕСПБ још увек није реализовано 
(ПД-ОО04), иако је почетком 2019. године усвојен Правилник о организацији, спровођењу, 
издавању сертификата и поступку вођења евиденције за кратке програме студија330 од стране 
Националног савета за високо образовање, што чини основу за остваривање ове акције. 
Такође, у циљу унапређења понуде, МПНТР је у 2019. донео Правилник о стандардима услуга 
каријерног вођења и саветовања, а Савет за национални оквир квалификација РС је донео 
Препоруке за имплементацију плана примене стандарда услуга каријерног вођења и 
саветовања. 

                                                           
329Документ је настао 2015. године као резултат пројеката реформе средњег стручног образовања. 
330 Правилник о организацији, спровођењу, издавању сертификата и поступку вођења евиденције за 
кратке програме студија ("Сл. гласник РС", бр. 32/2019). 
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Усвојени су Правилник о јединственом информационом систему просвете331 и Правилник о 
ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја332 чија примена треба да 
допринесе прикупљању релевантних података у сектору формалног образовања одраслих. 

Не постоје информације о предузетим активностима у оквиру акција Оснивање 
”универзитета” за треће доба (ПД-ОО07) и Развијање програма образовања и стручне обуке 
одраслих на радном месту (workplace learning) (ПД-ОО03) иако одређени „универзитети” за 
треће доба постоје у оквиру других организација које пружају неформално образовање и 
обуке старијим особама али систему недостају информације о броју корисника и успешности 
реализованих програма. Такође, на ”образовном тржишту” постоје и програми обука на 
радном месту (попут оних које се спроводе у оквиру пројекта Знањем до посла333).  

6.2.4. Ефикасност 

 
Иако су неке од активности учења у образовању одраслих реализоване на даљину, попут 
обука које су уз подршку Фондације Темпус организоване за запослене у образовању одраслих 
преко EPALE платформе, не постоје информације о реализацији акције која се односи на 
успостављање електронског учења и учења на даљину на системском нивоу (ни у редовном 
образовању, нити у образовању одраслих), те је закључак да оно ни у 2019. години није 
заживело (ПД-ОО06).  

Успостављање електронског и учења на даљину би у великој мери допринело ефикасности 
система за образовање одраслих с обзиром на велике разлике у потребама 
полазника/корисника и њиховим могућностима (они који би похађали обуке али им физичка 
удаљеност представља препреку). Систем вредновања квалитета институција за формално и 
неформално образовање одраслих на свим нивоима свакако је карика која недостаје да би се 
овај вид образовања оптимизовао (ПД-ОО05). 

6.2.5. Мере које нису директно наведене у АПСРОС 2020 

 
Годишњим планом образовања одраслих Владе Републике Србије за 2019. годину утврђене су 
приоритетне образовне областикоје су наведене у табели која следи. 

Приоритетне образовне области предвиђене планом Владе РС за 2019. годину у оквиру област 

образовања одраслих  

П
р

и
о

р
и

т

е
т

 1
 

Унапређивање компетенција и квалификација незапослених и запослених 

одраслих лица од значаја за лични и професионални развој, запошљавање, 

одржање запослења и каријерно напредовање кроз програме и активности 

целоживотног образовања и учења, а у оквиру: 

                                                           
331 Правилник о јединственом информационом систему просвете („Сл. гласник РС“, бр. 81/2019) 
332 Правилник о ближим условима у поступку доделе јединственог образовног броја („Сл. гласник РС“, 
бр. 81/2019). 
333 Доступно на:https://znanjemdoposla.rs/ 
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Формалног система образовања 
одраслих, кроз: 

Неформалног система образовања одраслих 
и обуке, кроз: 

• Функционално основно 
образовање одраслих; 

• Средње образовање одраслих 
(ванредни полазници средњег 
образовања, одрасли старији од 17 
година); 

• Преквалификације, 
доквалификације и 
специјализације одраслих у 
средњем образовању. 

• Реализацију програма код Јавно 
признатих организатора активности 
образовања одраслих;  

• Реализацију програма неформалног 
образовања у оквиру НСЗ и других 
државних органа и установа. 

П
р

и
ор

и
те

т 
2 

Унапређивање квалитета у образовању одраслих, кроз: 

Унапређивање 
компетенција запосленог 
и радно ангажованог 
кадра у образовању 
одраслих (извођачи 
програма – наставници, 
предавачи, тренери, 
инструктори, стручни 
сарадници, андрагошки 
асистенти) 

Унапређивање 
законодавног оквира 
у образовању 
одраслих и 
унапређивање 
међуресорне сарадње 
на реализацији 
стратешких циљева у 
образовању одраслих 

Унапређивање међународне 
сарадње образовних 
институција, запослених и радно 
ангажованог кадра у образовању 
одраслих на европском нивоу 
кроз европске мреже и пројекте 
(Erasmus+, EPALE платформа, и 
други европски пројекти и 
мреже). 
 

 
У оквиру наведених приоритетних области, реализоване су мере које нису директно 
предвиђене АП СРОС 2020. У питању су мере и активности Националне академије за јавну 
управу (НАЈУ) везане за повећање ефикасности. НАЈУ је 2019. године усвојила Упутство о 
методологији за утврђивање потреба за стручним усавршавањем у органима јавне управе 
("Сл. гласник РС", бр. 32/2019), који чини основу за успостављање оквира за стручно 
усавршавање у јавној управи. Такође, НАЈУ је наставила спровођење пројеката који имају за 
циљ јачање институционалних капацитета за реализовање обука у јавном сектору (пројекти 
„Обука за државну службу за 21. век у Републици Србији“334, „Подршка НАЈУ у професионалном 
развоју јавне управе“335 итд.) 

У складу са својим надлежностима, Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална 
питања, у сарадњи са Националном службом за запошљавање и Факултетом политичких 
наука Универзитета у Београду је у 2019. години наставило спровођење пројекта „Методе 
радног оспособљавања: Нове шансе за развој вештина одраслих у Републици Србији”336 (2018-

                                                           
334Доступно на:https://www.napa.gov.rs/tekst/131/projekat-obuka-za-drzavnu-sluzbu-za-21-vek-u-
republici-srbiji.php 
335Доступно на: https://www.napa.gov.rs/tekst/1155/projekat-podrska-naju-u-profesionalnom-razvoju-
javne-uprave-jun-2019-oktobar-2020.php 
336Доступно на: https://www.minrzs.gov.rs/sr/projekti/programi/program-zaposljavanja-easi 
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2020) који има за циљ креирање основе за развој вештина одраслих кроз имплементацију 
метода радног оспособљавања.  

 
 

6.3. Приоритети за 2019. годину – процена испуњености 
 

Приоритет 1- Унапређивање компетенција и квалификација незапослених и запослених 
одраслих лица од значаја за лични и професионални развој, запошљавање, одржање 
запослења и каријерно напредовање кроз програме и активности целоживотног образовања 
и учења у оквиру формалног образовања (ФООО, Средње образовање одраслих (ванредни 
полазници средњег образовања одрасли старији од 17 година), преквалификације, 
доквалификације и специјализације одраслих у средњем образовању). 
Делимично испуњено. Иако су програми и активности образовања одраслих у оквиру 
формалног образовања одраслих спроведени, није обухваћен планиран број полазника ни 
програмом ФООО, ни средњим образовањем одраслих, као ни програмима преквалификације, 
доквалификације и специјализације. Уз то, скоро половина полазника ФООО је напустило 
програм пре завршавања. 
 
Приоритет 2 - Реализација програма и стицања компетенција и квалификација запослених и 
незапослених лица код Јавно признатог организатора активности образовања одраслих 
(ЈПОА ОО). 
Испуњено. Према подацима МПНТР, укупно је 2251 кандидат похађао програме чији је циљ 
усклађен са потребама тржишта рада код ЈПОА ОО. Корисници програма су физичка лица, 
предузећа, послодавци, локална самоуправа. 
 
Приоритет 3 - Реализација програма и других активности неформалног образовања и 
обучавања одраслих у оквиру НСЗ, других државних органа и установа, удружења и комора, а 
којима незапослена и запослена лица стичу компетенције и квалификације од важности за 
лични и професионални развој, запошљавање, одржање запослења и каријерно напредовање 
као и управљање каријером и доношење одлука о даљем образовању и запошљавању. 
Испуњено. Реализовани су програми неформалног образовања за стицање компетенција и 
квалификација у вези са личним и професионалним развојем, запошљавањем, каријерним 
напредовањем и даљим образовањем, од стране НСЗ, НАЈУ, ПКС и државних органа. 

Приоритет 4 - Унапређивање компетенција запосленог и радно ангажованог кадра у 
образовању одраслих (извођачи програма – наставници, предавачи, тренери, инструктори, 
стручни сарадници, андрагошки асистенти). 
Испуњено. Реализоване су обуке о основним андрагошким вештинама (модул 1) за око 260 
наставника из 28 школа које реализују ФООО, као и обуке (модули од 1 до 7) за ангажовани 
кадар у оквиру ЈПОА у циљу унапређења компетенција за рад са одраслима. 
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Приоритет 5 - Унапређивање законодавног оквира у образовању одраслих и унапређивање 
међуресорне сарадње на реализацији стратешких циљева у образовању одраслих. 

Делимично испуњено. Иако су одређени законски и подзаконски акти усвојени, првенствено 
из домена Закона о националном оквиру квалификација Републике Србије, чиме се допринело 
и унапређењу законодавног оквира образовања одраслих и међуресурној сарадњи, недостају 
подзаконски акти који треба да регулишу питања попут признавања претходног учења, обука 
на радном месту, електронског учења итд. која се директно односе на сектор образовања 
одраслих.  

6.4. Приоритети за 2020. годину 
 
Приоритет 1 - Унапређивање компетенција и квалификација незапослених и запослених 
одраслих лица кроз програме и активности целоживотног учења, а у оквиру формалног и 
неформалног система образовања. 

Приоритет 2 -Развој система признавања претходног учења. 

Приоритет 3 - Успостављање Националних ресурсних центара компетенција за целоживотно 
учење (НРЦК) у средњим стручним школама у РС за потребе привреде.  

Приоритет 4 - Развој НОК- а и успостављање Подрегистра ЈПОА у оквиру Регистра НОК-а. 

Приоритет 5 - Евалуација постојећег система акредитације ЈПОА и припрема предлога за 
његово унапређивање. 

Приоритет 6 - Дефинисање стратешких циљева образовања одраслих и целоживотног учења 
запериод20 – 27/30и израда пратећег акционог плана. 

Акције из АП СРОС 2020: 

ПД-ОО01  
Успостављање мреже јавно признатих организатора активности (ЈПОА) 
образовања одраслих. 

ПД-ОО02  Унапређење функционализације основног образовања одраслих. 

ПД-ОО03  
Развијање програма образовања и стручне обуке одраслих на радном 
месту (workplace learning). 

ПД-ОО04  
Увођење кратких курсева обуке стицања потребних знања и вештина, 
ЕСПБ. 

ПД-ОО05 
Увођење система вредновања квалитета институција за формално и 
неформално образовање одраслих на свим нивоима. 

ПД-ОО06  Увођење електронског учења у образовање одраслих. 

ПД-ОО07  Оснивање „универзитета” за треће доба. 
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III Извештај о напретку у области образовања припадника 

националних мањина 
 
Овај део Извештаја за 2019. годину је посвећен резултатима који се директно тичу других 
акционих докумената Владе РС, конкретно: Акциони план за остваривање права националних 
мањина и Акциони план за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
РС.  

Прво је дат преглед који се тиче уопштено образовања националних мањина у Републици 
Србији, а након тога преглед који се тиче образовања једне од најосетљивијих друштвених 
група у РС – Рома и Ромкиња.  

1. Образовање припадника националних мањина 
 
Образовање припадника националних мањинских заједница се остварује у складу са Уставом 
Републике Србије, законима из области образовања и законима који регулишу права и 
слободе припадника националних мањина на републичком нивоу и на нивоу Аутономне 
покрајине Војводина337. У складу са законским оквиром, припадници националних мањина 
имају право на образовање на матерњем језику и писму, као и могућност двојезичног 
образовања (на језику и писму националне мањине и на српском језику)338. Када се 
образовање остварује на језику и писму националне мањине, обавезно је учење српског језика 
– наставни предмет Српски као нематерњи језик339. 

Поред наведеног законског оквира, важно је навести и акционе планове који, између осталог, 
садрже мере/активности које се односе на образовање припадника националних мањина и 
то: Акциони план за примену стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период од 2016. до 2025. године340и Акциони план за поглавље 23341.  

Акциони план за примену стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици 

Србији за период од 2016. до 2025. године у делу који се односи на образовање дефинише сет 

                                                           
337Закон о утврђивању надлежности аутономне покрајине ("Сл. гласник РС", бр. 99/2009 и 67/2012 - 
одлука УС) и Закон о заштити права и слобода националних мањина ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/2002, "Сл. 
лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - др. закон, 97/2013 - одлука УС 
и 47/2018). 
338Члан 5. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања.  
339Српски као нематерњи језик је обавезан наставни предмет у основном и средњем образовању и 
васпитању за ученике који образовање стичу на једном од осам језика националних мањина. Статус 
овог наставног предмета је регулисан правилницима о плану наставе и учења, односно наставном 
плану у разредима у којима се примењује. 
340Доступно на: 
https://ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/akcioni_plan_za_primenu_strategije_za_socijal
no_ukljufivanje_roma 
341Доступно на: https://www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023%20Treci%20nacrt-
%20Konacna%20verzija1.pdf. 
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мера у циљу обезбеђивања веће укључености деце и младих из ромске националне заједнице 
у предуниверитетско образовање и васпитање и универзитетско образовање.  

Акциони план за поглавље 23 (одељак 3.8. је посвећен правима националних мањина у 
Републици Србији) поред осталог дефинише и активности које се односе на образовање и за 
чију имплементацију је задужено МПНТР у сарадњи са Владом Аутономне покрајине 
Војводина, ЗУОВ-ом и националним саветима националних мањина. Активности у овом 
акционом плану су усмерене на: уџбенике на језику и писму националних мањина - усвајање 
новог закона о уџбеницима (активност 3.8.1.6) и његову пуну имплементацију (активност 
3.8.1.7.); правилник о препознавању дискриминације у образовању (активност 3.8.1.8.), увођење 

садржаја и тема којима се развијају знања о националним мањинама које живе на простору 
Републике Србије, (активност 3.8.1.9), образовање стручног тима који ће се бавити 
унапређивањем квалитета садржаја уџбеника, планова и програма (активност 3.8.1.10), 
подизање квалитета основног и средњег образовања и васпитања на језицима националних 
мањина (активност 3.8.1.11), унапређење учења српског језика, као другог језика, по 
методологији учења страних језика (активност 3.8.1.12), организовање обука за наставнике 
који реализују наставу на језицима националних мањина (3.8.1.13.). Реализоване су следеће 

активности: донет је нови Закон о уџбеницима342 (активност 3.8.1.6.) и имплементира се 
(активност 3.8.1.7.); донети и ступили на снагу правилници за препознавање дискриминације 
у образовању343 (активност 3.8.1.8.). У везу са дефинисаним активностима може да се доведе 
и формирање Комисије за праћење образовања на језицима националних мањина при 
Националном просветном савету (3.8.1.10.), као и нова концепција програма за наставни 
предмет Српски као нематерњи језик (3.8.1.12.). Остале активности из Акционог плана за 

поглавље 23 су на самом почетку, посебно оне усмерене на обуку наставника. 

1.1. Образовање на језицима националних мањина 
 

1.1.1. Похађање наставе на језицима националних мањина 

 
Основно образовање и васпитањеу Републици Србији, се остварује на српском језику и на 
осам језика националних мањина – албански, босански, бугарски, мађарски, румунски, 
русински, словачки и хрватски језик. Настава се остварује у основним школама које 
образовно-васпитни процес реализују на језику националне мањине или у школама у којима 
постоје одељење у којима се настава остварује на језику националне мањине.  

У школској 2019/2020. години образовање и васпитање на: 

• Албанском језику похађало је 4.199 ученика на територији општина Прешево, Бујановац 
(Пчињски управни округ) и Медвеђа (Јабланички управни округ); 

                                                           
342Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС", број 27/2018). 
343Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 
детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 22/2016) и 
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 
вређања угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС", број 65/2018). 
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• Босанском језику похађало је 11.940 ученика на територији општина Нови Пазар, Тутин 
(Рашки управни округ), Сјеница и Пријепоље (Златиборски управни округ); 

• Бугарском језику похађало је 72 ученика на територији општина Босилеград (Пчињски 
управни округ) и Димитровград (Пиротски управни округ), а 74 ученика је похађало 
двојезичну наставу бугарско-српски; 

• Мађарском језику похађало је 12.730 ученика на територији општина Ада, Кањижа, 
Кикинда, Нови Кнежевац, Сента, Чока (Северно-банатски управни округ), Житиште, 
Зрењанин, Нова Црња, Нови Бечеј, Сечањ (Средњо-банатски управни округ), Ковачица, 
Ковин, Панчево, Пландиште (Јужно-банатски управни округ), Апатин, Кула, Оџаци, Сомбор 
(Западно-бачки управни округ), Бачка Топола, Мали Иђош, Суботица (Северно-бачки 
управни округ), Бечеј, Нови Сад, Србобран, Темерин (Јужно-бачки управни округ) и Инђија 
(Сремски управни округ); 

• Румунском језику похађало је 789 ученика на територији општина Зрењанин, Сечањ 
(Средњо-банатски управни округ) и Ковачица, Панчево, Пландиште, Алибунар, Вршац, 
Бела Црква (Јужно-банатски управни округ); 

• Русинском језику похађало је 84 ученика на територији општина Кула (Западно-бачки 
управни округ) и Жабаљ и Врбас (Јужно-бачки управни округ); 

• Словачком језику похађало је 2.329 ученика на територији општина Зрењанин (Средњо-
банатски управни округ), Ковачица, Алибунар (Јужно-банатски управни округ), Оџаци, 
(Западно-бачки управни округ), Нови Сад, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Бач (Јужно-
бачки управни округ) и Шид и Стара Пазова (Сремски управни округ); 

• Хрватском језику похађало је 240 ученика на територији општина Сомбор (Западно-
бачки управни округ) и Суботица (Северно-бачки управни округ)344.  

 
Основно образовање и васпитање на једном од језика националних мањина у школској 

2019/2020. години похађало је укупно 32.383 ученика, а 74 ученика су похађали двојезичну 
наставу на бугарском и српском језику345.  

Основно образовање и васпитање се завршава полагањем завршног испита који се, осим на 
српском језику, полаже и на осам језика националних мањина – албанском, босанском, 
бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику. На језицима 

националних мањина (осам језика на којима се остварује процес наставе и учења) 

завршни испит је полагало 3.999 ученика (5,9% укупне популације ученика осмог 

разреда који су изашли на завршни испит у јуну 2019. године) из 137 основних школа. 
Број ученика који је полагао на одређеном језику националне мањине је различит, највећи 

                                                           
344Подаци о општинама и управним окрузима преузети су са интернет адресе 
http://www.kt.gov.rs/sr/articles/opstine/ за албански језик, а за мађарски, румунски, русински, 
словачки и хрватски језику преузети су са интернет адресе 
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=1272 
345Подаци о броју ученика који су наставу похађали на једном од осам језика националних мањина, 
односно двојезично су добијени од МПНТР-а. 
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број ученика је на мађарском (1.498) и на босанском (1.424) језику, а на неким језицима тај 
број ученика је изузетно мали (нпр. на бугарском језику је полагало само пет ученика). 

Као и претходних година, ученици су решавали три теста: тест из матерњег језика, тест из 
математике и комбиновани тест.346 Тест из матерњег језика се разликовао у зависности од 
наставног програма за сваки од матерњих језика. Највиши скор забележен је на тесту из 
албанског језика, а висока постигнућа постигли су и ученици који су решавали тест из 
русинског и хрватског језика. Најнижи скор забележен је на тесту из босанског и мађарског 
језика. Тест из математике и комбиновани тест је био исти за све ученике и били су преведени 
са српског на језик националне мањине. На тесту из математике највиша постигнућа постигли 
су ученици који су полагали на албанском језику, а најнижа они ученици који су полагали на 
румунском језику. На комбинованом тесту ученици који су полагали на албанском језику су 
такође имали највише постигнућа, док су они ученици који су полагали на мађарском језику 
имали најнижа постигнућа. Поређењем постигнућа по годинама, уочава се да су код ученика 
постигнућа стабилна (нпр. математика код ученика који су наставу слушали на хрватском 
језику), док код неких других осцилирају у већој или мањој мери (нпр. словачки језик и 
резултати комбинованог теста код ученика припадника мађарске националне мањине). 
Детаљан извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина 
у школској 2018/2019. години, доступан је на страници ЗВКОВ-а347.  

Приказ просечног постигнућа ученика припадника националних мањина на завршном испиту 

2018. и 2019. године. 

Матерњи језик 
Школска 2017/2018. 

година348 
Школска 2018/2019. година 

Језик на коме се 

испит полагао 
Број ученика 

који је полагао 
Просечно 

постигнуће 
Број ученика 

који је полагао 
Просечно 

постигнуће 

Албански 644 13,22 611 12,04 

Босански 1509 8,13 1424 8,77 

Мађарски 1552 10,81 1498 8,70 

Румунски 82 8,80 79 9,21 

Русински 72 10,54 49 11,80 

Словачки 367 10,93 304 10,00 

                                                           
346Сва три теста носе максимално 40 бодова, тест из математике и матерњег језика по 13, а 
комбиновани тест 14 бодова. 
347Извештај је доступан на: https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2017/02/izvestaj-o-rezultatima-za-
skolsku-2018-2019.pdf. 
348Просечна постигнућа за целу популацију ученика у РС који су завршни испит полагали 2018. године 
говоре да су ученици били најуспешнији на комбиновам тесту (просечно постигнуће износи 12,60 
бодова), потом на тесту из српског језика (просечно постигнуће износи 11,99), док су најмање били 
успешни на тесту из математике (просечно постигнуће 10,04 бодова). Подаци из 2019. године говоре 
да се ситуација променила – ученици су били најуспешнији на тесту из српског језика (11,92 бода), 
потом на комбинованом тесту (11 бодова) док су опет најмање успешни били на тесту из математике 
(10,46 бодова).  
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Хрватски 26 13,85 29 11,76 

 

Математика Школска 2017/2018. година Школска 2018/2019. година 

Језик на коме се 

испит полагао 
Број ученика 

који је полагао 
Просечно 

постигнуће 
Број ученика 

који је полагао 

Просечно 
постигнуће 

 

Албански 644 9,22 611 11,79 

Босански 1509 8,21 1424 10,43 

Мађарски 1552 8,32 1498 9,40 

Румунски 82 7,27 79 9,03 

Русински 72 8,85 49 9,28 

Словачки 367 9,01 304 9,99 

Хрватски 26 10,25 29 9,97 

 

Комбиновани тест Школска 2017/2018. година Школска 2018/2019. година 

Језик на коме се 

испит полагао 
Број ученика 

који је полагао 
Просечно 

постигнуће 
Број ученика 

који је полагао 

Просечно 
постигнуће 

 

Албански 644 11,31 611 11,08 

Босански 1509 11,33 1424 10,75 

Мађарски 1552 10,08 1498 8,69 

Румунски 82 9,85 79 9,85 

Русински 72 11,19 49 9,90 

Словачки 367 11,10 304 9,74 

Хрватски 26 12,46 29 9,50 

 
Извор: ЗВКОВ 

Ученици, припадници бугарске националне мањине, од 2016. године завршни испит полажу 
на српском језику. Године 2018. испит је полагао 81 ученик и просечна постигнућа на 
тестовима била су: српски језик (тест из овог језика полажу од 2016.) 8,90; тест из математике 
10,20; комбиновани тест 11,10. Завршни испит, 2019. године полагало је пет ученика бугарске 
националне мањине и ти резултати нису разматрани.  

Средње образовање и васпитање се, као и основно, остварује на српском и осам језика 
националних мањина (албански, босански, бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки 
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и хрватски језик). Остварује се у средњим школама (гимназије, мешовите школе349 и средње 
стручне школе) у којима се образовно-васпитни рад остварује на српском и неком од језика 
националне мањине (одељења са наставом на српском језику и одељења са наставом на језику 
националне мањине), а у малом броју средњих школа целокупан образовно-васпитни рад се 
остварује на језику националне мањине. У школској 2019/2020. години наставу на: 
 

• Албанском језику похађало је 2545 ученика;  

• Босанском језику похађало је 3085 ученика; 

• Бугарском језику похађао је 151 ученик; 

• Мађарском језику похађало је 4972 ученика; 

• Румунском језику похађало је 111 ученика; 

• Русинском језику похађало је 292 ученика; 

• Словачком језику похађало је 378 ученика; 

• Хрватском језику похађало је 198 ученика. 
 
Укупан број ученика који је средње образовање и васпитање стицао на једном од језика 
националних мањина је 11732350. Територијални распоред школа се углавном подудара са 
распоредом основих школа. 

Планом уписа у средњу школу за школску 2019/2020. годину предвиђен је већи број места 
него што је реалан број ученика, како би се ученицима омогућила већа изборност образовних 
профила на језицима националних мањина што је видљиво у Конкурсу за упис ученика у први 
разред средње школе у Републици Србији за школску 2019/2020. годину, за школе чији је 
оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе351. 

1.1.2. Изборни предмет/програм Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе 

 
Изборни предмет (односи се на разреде који наставу реализују према наставном плану и 
програму, у школској 2019/2020. години то су били трећи, четврти, седми и осми разред 
основне школе), односно изборни програм (односи се на разреде у којима се настава остварује 
у складу са планом и програмом наставе и учења, у школској 2019/2020. години то су били 
први, други, пети и шести разред основне школе). Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе организује се за ученике, припаднике мањинских националних заједница 
који наставу похађају на српском језику, а у складу са законима који регулишу основно и 
средње образовање и васпитање.352 

Од школске 2019/2020. уведен је програм Немачки језик са елементима националне културе, 

тако да од наведене школске године наставу овог изборног предмета/програма имају 

                                                           
349Школе у којима постоје гимназијска одељења и одељења средњег стручног образовања и васпитања. 
350Подаци о броју ученика су добијени од МПНТР. 
351Извор: интернет адреса - http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/05/2019-2020-KONKURS-
ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU.pdf. 
352Члан 12. став 5. Закона о основном образовању и васпитању и члан 5. став 5. Закона о средњем 
образовању и васпитању. 
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припадници 16 националних заједница – албанска, бошњачка, бугарска, буњевачка, влашка, 
мађарска, македонска, немачка, ромска, румунска, русинска, словачка, словеначка, украјинска, 
хрватска и чешка.Трендови у похађању овог изборног програма дати су у табели. 

Матерњи језик/говор са елементима националне културе (број ученика/школа) –последње 

три школске године 

Школска година Број ученика Број школа 

2019/2020. 13826 374 

2018/2019. 13939 321 

2017/2018. 15950 310 

 
Извор: МПНТР 
 
Статус овог изборног предмета/програма унапређен је доношењем Стручног упутства о 
формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школске 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. и 2019/2020. годину.  
 

1.1.3. Српски као нематерњи језик 

 
Током 2018. године усвојен је нови концепт предмета Српски као нематерњи језик за 
целокупно доуниверзитетско образовање које је урадио ЗУОВ у сарадњи са Мисијом 
Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији. Овај програм наставе и 
учења рађен је у два формата према Европском референтном оквиру за живе језике, а 
замишљен је тако да припадницима националних заједница које се школују на матерњем 
језику омогући достизање језичког функционалног познавања које ће им омогућити лакше 
укључивање у ширу заједницу. Приређен је и речник обавезне лексике за први циклус 
образовања који се може преузети са сајта ЗУОВ-а. Доношење овог програма се може повезати 
са активношћу 3.8.1.12. из Акционог плана за поглавље 23. 

ЗУОВ прати примену новог програма наставе и учења за предмет Српски као нематерњи језик 

кроз анализу прегледаних тестова ученика првог и петог, другог и шестог разреда основне 
школе и ученика првог разреда гимназије, из одабраних школа у којима се остварује настава 
на једном од осам језика националних мањина. Анализа резултата постигнућа ученика 
подразумевала је постигнућа на почетку и на крају школске године и показала је да је највећи 
напредак постигнут у хомогеним срединама (боља постигнућа за 2% на крају школске 
године), односно у одељењима која српски као нематерњи језик уче по А програму353. У 
хетерогеним срединама, односно у одељењима која уче по Б програму, није дошло до 
видљивијег напретка. Радна група ЗУОВ-а је установила да резултати на тесту показују и 
однос наставника према овом наставном предмету и новом програму наставе и учења. Такође, 

                                                           
353Програм A – за ученике чији матерњи језик припада несловенским језицима и који живе у 
хомогеним срединама (основни ниво стандарда); Програм Б – за ученике чији матерњи језик 
припада словенским језицима и који живе у вишенационалним срединама (средњи–напредни 
ниво стандарда). 
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анализом упитника који су попуњавали наставници, утврђено је да око 30% наставника није 
похађало обуку и да наставу не реализују у складу са новим програмом што је један од 
показатеља недовољно добрих постигнућа ученика.  

Такође, ЗУОВ је осмислио и креирао план обука за саветнике из школских управа за 
планирање, остваривање, праћење и вредновање наставног предмета Српски као нематерњи 

језикпо новим моделима у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији. 

1.1.4. Уџбеници на језицима националних мањина 

 
У априлу 2018. године усвојен је нови Закон о уџбеницима354, који, поред осталог, прописује 
оснивање Центра за нискотиражне уџбенике (активности 3.8.1.6. Акционог плана за поглавље 
23).355 Године 2016. потписани су меморандуми и анекси меморандума између МПНТР-а, 
Завода за уџбенике и осам националних савета националних мањина (албанске, бошњачке, 
бугарске, мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске) у циљу обезбеђивања 
недостајућих уџбеника на језицима националних мањина којим је планирано штампање 184 
уџбеника (од којих су неки преводи на језик националне мањине док се неки наслови 
припремају од стране аутора). До краја јануара 2019. године од овог броја одштампано је 123 
уџбеника (67% од планираног).356 Успоравање реализације потписаних меморандума је 
резултат реформе планова и програма наставе и учења за основну школу. У ЗУОВ-у и МПНТР-
у су мапиране потребе за новим уџбеницима који ће бити припремани према новим 
плановима и програмима наставе и учења.  

У складу са новим програмима наставе и учења, до сада су одобрени уџбеници за обавезне 
наставне предмете и изборне програме на следећим језицима:  

Одобрени уџбеници на језицима националних мањина за обавезне наставне предмете и изборни 

програм 

Језик националне 

мањине 

Број одобрених 

уџбеника 

Албански језик 13 
Босански језик 78 
Бугарски језик 33 
Буњевачки језик 2 
Мађарски језик 39 
Македонски језик 1 
Ромски језик 4 
Румунски језик 15 
Русински језик 14 
Словачки језик 24 
Словеначки језик 1 

                                                           
354Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС", број 27/2018). 
355Центар је формиран као организациона јединица Јавног предузећа Завод за уџбеникеа његов 
основни задатак је да обезбеди уџбенике на језику и писму националне мањине. 
356Штампање 184 уџбеника на основу потписаних меморандума је део друге мере Секторског 
реформског уговора – ИПА 2016 и планирано је да се до краја 2019. године одштампа свих 184 уџбеника. 



146 

 

Хрватски језик 44 
Чешки језик 1 
Укупно 269 

 
Извор: МПНТР 

За разреде и предмете који још немају уџбенике у складу са новим плановима и програмима 
наставе и учења, биће и даље важећи уџбеници одобрени по старим наставним програмима. 
Према ревидираном Каталогу уџбеника на језицима националних мањина 1.112 уџбеника ће 
бити у употреби у школској 2020/2021. години357.  

У процедури усаглашавања је билатерални споразум између Републике Албаније и Републике 
Србије у области образовања, а као резултат низа радних састанака, од којих су два била на 
министарском нивоу. Споразумом се дефинише да ће стране подржавати усаглашавање 
садржаја у уџбеницима који се односе на националну културу, историју, географију и 
етнографију двеју држава. 

 

1.2. Остварени напредак у извештајном периоду 
 

1.2.1. Настава и учење 

 
Током 2019. и почетком 2020. године донета су подзаконска акта која прописују програм 
наставе и учења за обавезни наставни предмет Матерњи језик и књижевност у основном и 
средњем образовању и васпитању (за разреде у којима се настава остварује у складу са планом 
наставе и учења). Програми су донети и за Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе који у основној школи има статус изборног програма, а у плану наставе и учења за 
гимназију358 налази се у делу остали облици образовно-васпитног рада.  

ЗВКОВ је током 2019. године у сарадњи са националним саветима националних мањина 
развио стандарде постигнућа за крај првог циклуса основног образовања и васпитања, за 
наставни предмет Матерњи језик (албански, босански, бугарски, мађарски, румунски, 
русински, словачки и хрватски), а Национални просветни савет је, почетком фебруара 2020. 
године, дао позитивно мишљење на овај документ чије се објављивање, у званичном гласилу, 
очекује.  

Године 2019. су урађене измене и допуне Правилника о садржају и начину вођења евиденције 
и издавању јавних исправа у основној школи, чиме је основним школама омогућено 
електронско и двојезично вођење евиденције359; сведочанстава за крај школске године 

                                                           
357Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PRELIM-KATALOG-MANJINE-
2020-21.pdf. 
358Правилник о изменама и допунама Правилника о програму наставе и учења за први разред гимназије 
("Сл. гласник РС – Просветни гласник", број 8/2019). 
359Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању 
јавних исправа у основној школи ("Сл. гласник РС", број 56/2019). 
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креирана су двојезично – српски и језик националне мањине (за осам језика националних 
мањина на којима се остварује процес наставе и учења); есДневник је преведен на осам језика 
националних мањина на којима се реализује процес наставе и учења.  

У складу са донетим Стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у 
основним и средњим школама за школску 2019/2020. годину360, настава овог изборног 
предмета/програма остварује се на основу анкете коју родитељи свих ученика у школи 
попуњавају до 5. септембра текуће школске године. Уколико је група ученика, за наставу 
предмета/програма Матерњи језик/ говор са елементима националне културе, на нивоу 
разреда мања од 15 ученика, школа се образложеним захтевом (одобравање групе мање од 15 
ученика) обраћа надлежној школској управи до 16. септембра текуће школске године. Поред 
групе која се формира на нивоу разреда, школа може да формира узрасно хетерогену групу 
ученика (нпр. на нивоу два или више разреда, односно на нивоу првог или другог циклуса). 
Хетерогена група, састављена од ученика два разреда може да има до 15 ученика, а састављена 
од ученика три или четири разреда до 10 ученика. Хетерогене групе могу да се формирају и 
на нивоу више школа у једној локалној самоуправи уз сагласност надлежне школске управе. У 
процесу анкетирања родитеља и формирања група подршку може да пружи и савет 
националне мањине.  

МПНТР је објавио крајем фебруара 2020. године Ревидирани каталог уџбеника на језицима 
националних мањина за предшколско, основно и средње образовање и васпитање, за школску 
2020/2021.годину361 у коме се налазе уџбеници одобрени према новим програмима наставе и 
учења, као и уџбеници који су важећи до одобравања нових. 

И у 2019. години реализовани су програми стручног усавршавања наставника који реализују 
наставу на језику националне мањине и то: Програм обуке наставника за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења; Обука наставника за примену општих стандарда постигнућа 

за крај средњег образовања за предмет Матерњи језик и књижевност (програм је одобрен од 
стране МПНТР-а као програм од јавног интереса; обуку је успешно завршило 89 наставника 
из 65 школа); Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. 

Поред реализоване обуке за примену општих стандарда постигнућа за наставни предмет 
Матерњи језик и књижевност ЗВКОВ је припремио, у сарадњи са представницима 
националних савета националних мањина, и поставио на своју интернет презентацију 
приручнике у електронском облику за албански, босански, бугарски, мађарски, румунски, 
русински, словачки и хрватски језик. 

У циљу јачања језичких компетенција наставника, МПНТР и Педагошки завод Војводине су 
2019. израдили програм стручног усавршавања - Модули обука за развој језичких 

                                                           
360Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за 
школску 2019/2020. годину једоступно на интернет адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-
content/uploads/2019/07/Strucno-uputstvo-o-formiranju-odeljenja.pdf 
361Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PRELIM-KATALOG-MANJINE-2020-
21.pdf 
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компетенција наставника који наставу реализују на језицима националних мањина. Овај 
програм ће на основу резултата Јавног конкурса реализовати Центар за интерактивну 
педагогију362 и у току је припрема онлајн обуке, а планирано је да се најмање 3.000 наставника 
обучи. Ова активност је повезана са другом мером Секторског реформског уговора – IPA 2016 
и израда програма обуке је требало да се уради до краја 2017. године, а планирано је да се 
преко 4000 наставника (наставници који реализују наставу на језику националне мањине у 
основној и средњој школи) обучи до краја 2019. године. Нереализовање ових активности 
имало је за последицу неповлачење пуног износа планираних финансијских средстава за 
2017. и 2018. годину (за 2019. годину очекује се извештај међународних евалуатора овог 
програма). Такође, ова активност је повезана и са Акционим планом за поглавље 23 - 
организовање обука наставника који реализују наставу на језицима националних мањина 

(3.8.1.13.).  

Током 2019. године МПНТР је наставило са успостављањем сарадње са министарствима 
задуженим за образовање у Бугарској, Албанији, Мађарској и Румунији. Ови споразуми садрже, 
између осталог и мере и активности којима се подстиче јачање језичких компетенција и у вези 
с тим биће формиране експертске радне групе које ће усагласити модалитете учења језика у 
оквиру Заједничког европског референтног оквира за учење, наставу и евалуацију језика363, 
успостављање континуиране сарадње ради стручног усавршавања запослених у установама 
образовања и васпитања и признавање стечених бодова надлежних институција обе земље. 

НПС је на својој десетој седници именовао Комисију за праћење образовања на језицима 

националних мањина. Формирање ове комисије може да се доведе у везу са Акционим планом 
за поглавље 23, активност - образовање стручног тима који ће се бавити унапређивањем 

квалитета садржаја уџбеника, планова и програма (3.8.1.10). 

У оквиру пројекта "Примена препорука Студије за унапређење наставе и учења српског као 

нематерњег језика у основним школама у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи" који реализују МПНТР 
и Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и 
Медвеђа, уз подршку програма Европског Прогреса и Групе 484, почетком школске 
2019/2020. године настављено је ангажовање шест асистената за наставни предмет Српски 

као нематерњи језик у четири основне школе у општинама Прешево и Бујановац364.Асистенти 
пружају подршку наставницима у реализацији наставе српског као нематерњег језика у 
одељењима од IV до VIII разреда (укупно 37 одељења, 667 ученика). На основу анализе 
резултата тестирања ученика и разговора са наставницима и асистентима креиране су 
препоруке међу којима су и оне које се односе на: укључивање нових, тј. повећање броја 
асистената; охрабривање наставника да на часовима примењују знања стечена на обукама, 
посебно она која се односе на приступ настави и учењу; тестирање ученика као континуирани 
процес.  

 

                                                           
362Организација цивилног друштва. 
363Доступно на: https://rm.coe.int/16802fc1bf. 
364Асистенти су ангажовани у следећим школама: ОШ Ибрахим Кељменди иОШ Сељами Халачи – 

општина Прешево, ОШ Мухарем Кадриу иОШ Наим Фрашери – општина Бујановац. 
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1.2.2. Интеркултуралност, толеранција, десегрегација 

 
Заинтересовани ученици у Републици Србији имају могућност да уче језике и културу 
националних мањина кроз различите облике ваннаставних активности односно 
факултативне наставе, кроз зимске и летње школе, кампове, радионице или друге облике 
рада. 

Савет Европе је покренуо нови пројекат Квалитетно образовање за све у циљу пружања 
подршке школама за јачање демократских компетенција365 и увођење демократске културе, 
борбу против дискриминације, као и механизме за праћење тих мера ослањајући се на 
резултате претходног пројекта Подстицање демократске културе у школама366. Планирано је 
да постојећих 20 пилот школа (школе из прве фазе пројекта) настави сопствене напоре и да 
прошире своје праксе на нових 40 пилот школа.  

У оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније367Јачање заштите националних мањина у 

Србији приређена је брошура о могућностима образовања на језицима националних 

мањина у Републици Србији која је преведена на језике националних мањина (албански, 
босански, бугарски, буњевачки, мађарски, македонски, ромски, румунски, русински, словачки, 
словеначки, украјински, хрватски, чешкии немачки језик и влашки говор); двојезично ће бити 
штампана (српски и језик националне мањине) и подељена родитељима. Урађен је и 
представљен експертски извештај Анализа постојећих модела образовања на језицима 

мањина у Србији и другим државама, уз препоруке за измену постојећих модела образовања на 

језицима мањина који садржи примере добре праксе из европских земаља, преглед тренутног 
стања у области образовања националних мањина у РС, као и ставове МПНТР-а и националних 
савета националних мањина.368 

У оквиру пројекта Превенција насилног екстремизма и радикализације-интерсекторска 

сарадња и оснаживање установа образовања и васпитања за превенцију и реаговање (подржан 
од стране Организације Уједињених нација за образовање, науку и културу - UNESCO) крајем 

                                                           
365Према оквиру демократских компетенција Савета Европе, доступно на: 
https://rm.coe.int/competences-for-democratic-culture-srp/1680782138 
366Пројекат Подстицање демократске културе у школама је реализован у периоду 2017-2019. године у 
20 пилот школа (10 основних и 10 средњих школа) које суспровеле низ мера и активности за јачање 
демократских компетенција и увођење демократске културе, борбу против дискриминације, као и 
механизме за праћење тих мера. Ове пилот школе су промовисале концепт демократских компетенција 
и демократске културе кроз наставне и ваннаставне садржаје, као и кроз сарадњу са локалном 
заједницом, а ученици су учили како могу да бране своја демократска права и преузму одговорност. У 
оквиру пројекта израђена је и објављена публикација „Како до демократске културе у школама – 
примери добре праксе“доступна на: http://www.mpn.gov.rs/wp-
content/uploads/2019/03/priru%C4%8Dnik-primera-dobre-prakseDemokratska-kultura-u-
%C5%A1kolama.pdf 
367Horizontal Facility (HF 33). 
368Овај документ садржи и препоруке које су формулисане у односу на: моделе образовања на језику 
националне мањине, у односу на образовање већинског становништва, постојеће дидактичке и 
педагошке мере, научне, административне и политичке мере у Републици Србији, а посебно је 
наглашена неопходност проналажења и других решења, као што су на пример двојезични модели 
образовања који су адаптирани према ситуацији образовања на мањинским езицима у земљи. 
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2019. године реализован је округли сто на тему „Развој капацитета за превенцију насилног 
екстремизма кроз образовање у средњим школама у Републици Србији – постављање основа“ 
којим је обухваћено 27 учесника из 18 школских управа. Акредитована је и обука под називом 
Превенција насилног екстремизма и радикализације (листа програма од јавног интереса) и 
одржане су две обуке за наставнике и стручне сараднике (34 учесника из 17 средњих школа). 
Пројекат је подразумевао и укључивање ученика (24 ученика).Реализован је и завршни 
округли сто на коме су анализирана искуства са пројекта и дате препоруке за даље 
превентивне активности у систему образовања и васпитања.  

1.2.3. Образовање ученика миграната – избеглица и тражилаца азила 

 
Образовање деце миграната и тражилаца азила регулисано је законима и међународним 
конвенцијама и препорукама, а маја 2017. године МПНТР је израдило Стручно упутство за 

укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања.  

Крајем 2019. године у образовно-васпитним установама Републике Србије било је 173 
ученика мигранта/тражилаца азила (118 у основним школама, 50 у средњим школама и пет у 
припремном предшколском програму). Највећи број ученика миграната је у образовно-
васпитним установама на територији града Београда (36%). 

МПНТР предузима низ мера у циљу унапређивања доступности и квалитета образовања и 
васпитања ученика миграната и тражилаца азила. Кроз пројекат "МАДАД 2 – Наставак 
подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС" 
(међусекторски пројекат који се финансира средствима из фонда МАДАД) су реализоване 
различите активности у сектору образовања. Развој српског језика као страног језика – 

донет је програм наставе и учења српског као страног језика369 који је конципиран према 
годинама учења српског језика а не према разредима. Урађени су и стандарди постигнућа за 
српски као страни језик за крај основног и општег средњег образовања и васпитања и за крај 
образовања одраслих370. У циљу пружања подршке наставницима за реализацију програма 
српски као страни језик акредитован је програм обуке –Обука наставника за примену 

Стандарда образовних постигнућа за Српски као страни језик и Програма наставе и учења за 

Српски као страни језик (програм је од јавног интереса) коју је похађало 100 наставника 
српског и страног језика. Реализована је и активност Унапређивање капацитета 

образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у 

Републици Србији чиме је постигнута одржива интеграција ученика миграната у систем 
образовања и васпитања кроз унапређивање стручних компетенција наставника и подршку 
школама које похађају ученици мигранти. Активност је реализована кроз програм стручног 
усавршавања Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика 

миграната у образовни систем који је одобрен од МПНТР-а (три модула у којима је 
учествовало 1390 наставника и стручних сарадника). У оквиру исте активности 51 основна 

и средња школа је оснажена за прихват и образовање ученика миграната кроз доделу 

                                                           
369Правилник о програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик ("Сл. гласник РС – 
Просветни гласник", бр. 11/2019). 
370Правилник o oпштим стандардима постигнућа за предмет Српски као страни језик за крај првог и 
другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања 
одраслих ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2019). 



151 

 

укупно 52 мала гранта. Овим грантовима школе су обезбедиле: школску опрему и 
дидактичке материјале који су омогућили квалитетнији рад са ученицима мигрантима који 
не говоре језиком наставе; наставници су креирали сопствени дидактички материјал; 
обезбеђен је школски прибор за ученике мигранте (400 књига и уџбеника, 450 комплета 
школског прибора, 250 комплета опреме за физичко); ангажовани су преводиоци који су 
помагали при укључивање ученика миграната у наставни процес и др. Све планиране 
активности малих грантова имале су за циљ и развијање интеркултуралности и толеранције 
о чему сведочи и 300 реализованих радионица на тему интеркултуралност, толеранција, 
другарство, упознавање са културом ученика миграната, антидискриминација, ненасилна 
комуникација, развијање емпатије и пружање подршке ученицима мигрантима и 100 јавних 
догађаја уз аутентичну музику, кулинарство, обичаје, плес – упознавање са културом и 
традицијом миграната. Подршку су пружали и ментори (10) саветници-спољни срадници 
чијим ангажовањем је омогућено и континуирано праћење укључивања ученика миграната и 
праћење квалитета рада школа у којима се образују ови ученици. Пројекат је промовисао 
примере добре праксе и постигнућа ученика и ученица миграната и тражилаца азила кроз 
израду приручника за наставнике – Каталог добре праксе371. Имајући у виду значај 
образовања за одрживу друштвену укљученост мигрантске популације, укључујући и 
малолетнике, пре свега мигранте без пратње као посебно осетљиву друштвену групу, током 
трајања MADAD пројекта предузимане су мере за уписа мигранта у средње школе - уписани 
су у средње школе након другог уписног круга, у школе које су у близини центара у којима су 
смештени. 

МПНТР је укључено и у пројекат "Подршка систему управљања миграцијама у Републици 
Србији" (пројекат који се финансира средствима из фондова IPA II (Посебне мере за јачање 

капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим 

миграционим токовима). Планирано време за реализацију пројекта је 18 месеци (јануар 2020 
- јун 2021), а циљеви који се односе на образовање су: побољшање капацитета 
професионалаца у образовном систему да пруже адекватну подршку мигрантима, стварање 
подстицајног и толерантног образовног окружења и унапређивање квалитета образовања 
миграната на свим нивоима образовања. 
 

1.3. Приоритети за 2019. годину – процена испуњености 
 
Приоритет 1 – Примена нових програма обуке професионалног усавршавања наставника 
који предају у основним и средњим школама на мањинском језику а који се фокусирају на 
побољшање лингвистичких капацитета за предмете који се тестирају на матури, уз 
унапређивање билатералне сарадње са земљама матицама ради повећања квалитета 
образовања наставника који предају на језику националне мањине. 

Делимично остварен. Током 2019. припремљен је програм стручног усавршавања Модули 

обука за развој језичких компетенција наставника који наставу реализују на језицима 

националних мањина; акредитован је и програмстручног усавршавања; програм ће 

                                                           
371Доступно на: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/MADAD-katalog-dobre-prakse.pdf. 
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реализовати Центар за интерактивну педагогију који је по основу Јавног конкурса изабран за 
извођача обуке;у току је припрема онлајн обуке за реализацију овог програма.  

Приоритет 2 – Наставак активности подршке школама и повећање компетенција наставника 
за обезбеђивање квалитетног образовања ученика миграната уз примену обука за предмет 
Српски као страни језик, као и за повећање методичких и других компетенција у раду са 
ученицима. 

Делимично остварен. МПНТР је реализацијом активности МАДАД 2 пројекта решило 
структурна питања у смислу унапређивања и управљања процесом образовања деце и 
ученика миграната, као и у смислу повећања квалитетног образовања. Реализацијом МАДАД 
2 активности Развој српског језика као страног језика унапређен је систем образовања и 
компетенције наставника кроз креирање и доношење програма наставе и учења за предмет 
Српски као страни језик и обуку 100 наставника српског и страног језика за примену новог 
курикуларног оквира. Позитивна пракса МАДАД 2 активности преточена је у измене и допуне 
ЗОСОВ-а у делу којим се прописује додатна подршка за ученике који не познају језик. МПНТР 
наставља са унапређивањем доступности и квалитета образовања ученика 
миграната/тражилаца азила кроз нови пројекатПодршка систему управљања миграцијама у 

Републици Србији у оквиру Посебне мере за јачање капацитета Републике Србије за реаговање 
у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима, одобрене у оквиру 
Инструмента за претприступну помоћ (IPA II). Планирана је обука 300 наставника за примену 
програма наставе и учења предмета Српски као страни језик.  

 

Приоритет 3 – Повећање броја уџбеника на мањинским језицима који су доступни 
припадницима националних мањина кроз успостављање сарадње са Центром за 
нискотиражне уџбенике и унапређивање сарадње са издавачима и ЗУОВ-ом. 

Делимично остварен. МПНТР је крајем фебруара 2020. године објавило Ревидиран каталог 
уџбеника на језицима националних мањина за школску 2020/2021. годину који садржи листу 
уџбеника на језицима националних мањина који су одобрени решењем министра и који су у 
складу са програмима наставе и учења, као и уџбеници који нису у складу са програмима 
наставе и учења али су још увек у употреби јер нови нису припремљени. Укупно је 1.112 
важећих уџбеника који ће бити у употреби у школској 2020/2021. години од којих је 269 
уџбеника израђено на основу програма наставе и учења. 

 

1.4. Приоритети за 2020. годину 
 
Приоритет 1 – Унапређивање компетенција наставника за реализацију онлајн наставе и 
других облика наставе на даљину, посебно за ученике који припадају осетљивим друштвеним 
групама (деца чије породице живе у нехигијенским насељима, 
мигранти/избеглице/тражиоци азила, националне мањине итд.), ради веће доступности 
наставе у кризним ситуацијама. 
 
Приоритет 2 – Унапређивање доступности и квалитета образовања на мањинским језицима 
кроз унапређене компетенције наставника и рад Центра за нискотиражне уџбенике 
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штампањем нискотиражних уџбеника на језицима националних мањина према 
реформисаним програмима наставе и учења. 
 

Приоритет 3 – Унапређивање доступности и квалитета образовања деце и ученика 
миграната/тражилаца азила кроз доделу грантова школама, менторску подршку школама и 
повећање компетенција наставника и стручних сарадника.  
 

Приоритет 4 – Јачање васпитне улоге школе кроз развијање толеранције, превенцију и 
спречавање насиља и дискриминације и сегрегације. 
 

Акција из АП СРОС 2020: 

ВA-НМ 

Развој образовања националних мањина кроз наставу на језицима 
националних мањина и учење језика националних мањина у складу са 
законом. 
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2. Oбразовање Рома и Ромкиња 
 
МПНТР више од 15 година предузима мере којима је циљ да се унапреди положај ученика 
ромске националне мањине у систему образовања и васпитања. Свеобухватним приступом 
МПНТР решава ово питање, што у пракси значи да се мере које се покрећу ослањају једна на 
другу и чине круг подршке који циљасве проблеме у образовању ромске деце. Посебно 
осетљива група су ромске девојчице и МПНТР настоји да мере које се покрећу имају родно-
осетљиву карактеристику. 

2.1. Остварени напредак у извештајном периоду 
 
У циљу унапређивања положаја Рома у Републици Србији Влада је донела Стратегију за 

социјално укључивање Рома у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године и Акциони 
план за примену Стратегије (Акциони план је донет за период 2017. и 2018. године372). У 
Акционом плану, за област образовања дефинисан је следеће циљ: Обезбедити пуну 

укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње 

образовање, већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке 

школовању младих и одраслих који се нису школовали или су напустили школовање, уз увођење 

делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова 

за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовном систему. У оквиру овог 
циља дефинисано је 6 оперативних циљева а у оквиру њих мере и активности за чије 
остваривање је надлежно Министарство просвете, науке и технолошког развоја које 
предузима активности у циљу остваривања дефинисаних оперативних циљева, мера и 
активности. 

2.1.1. Мере за повећање стопе уписа у предшколско васпитање и образовање и 

основно образовање и васпитање 

 
У циљу повећања обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем унапређен је 
законодавни оквир, посебно видљив у Закону о предшколском васпитању и образовању373 и 
Закону о финансијској подршци породици са децом374. Закон који регулише предшколско 
васпитање и образовање прописује различите облике и програме васпитања и образовања 
што предшколским установама омогућава развијање целодневних и полудневних програма, 
као и програме који одговарају на специфичне потребе детета, породице и заједнице а са 
циљем да се квалитетним краћим (четворочасовним) програмима повећа обухват све деце у 
заједници, посебно деце из осетљивих друштвених група. Закон о финансијској подршци 
породици са децом значајно је унапредио подршку за укључивање деце из осетљивих 
друштвених група у систем предшколског васпитања и образовања тако што прописује 
накнаду трошкова боравка у предшколској установи (верификованој одстране МПНТР) за 

                                                           
372Доступно на: https://ljudskaprava.gov.rs/sh/node/19971 
373Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017-
др.закон, 95/2018-др.закон и 10/2019). 
374Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 50/2018). 
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децу: без родитељског старања, са сметњама у развоју, са инвалидитетом, корисника новчане 
социјалне помоћи. Такође, подршка у виду регресираних трошкова боравка у предшколској 
установи прописана је за децу из материјално угрожених породица. Закон прописује и да се о 
праву на накнаду трошкова или регресирање стара град, односно општина.  

Због података који указују да обухват деце припремним предшколским програмом није 
потпун, при чему је обухват деце из осетљивих друштвених група, посебно деце ромске 
националне мањине, значајно нижи, МПНТР у сарадњи са партнерима, почев од 2015. године 
спроводи континуирану кампању за повећање обухвата деце овим програмом. Кампања 
подразумева штампање флајера и постера на ромском и српском језику, комуникацију са 
предшколским установама и другим установама укљученим у бригу о деци и породици на 
локалном нивоу, формирање локалних тимова, израду и реализацију планова акција, размену 
искустава између локалних заједница у којима је обухват потпун и оних у којима није итд. 
Активности у кампањи усмерене су и на предшколске установе у намери да се подстакну на: 
промовисање значаја раног укључивања деце у предшколско васпитање и образовање, 
посебно деце на узрасту од 3 до 5,5 година; повећање броја васпитних група у којима се 
реализују краћи предшколски програми који одговарају на потребе деце, породице и 
заједнице; проналажење начина којима се подржава редовност похађања васпитно-
образовних програма. 

Захваљујући унапређеном законодавном оквиру и кампањама, као и пројектима који су 
усмерени на повећање обухвата и унапређивање квалитета друштвене бриге о деци на 
локалном нивоу, подаци указују да се повећао обухват ромске деце предшколским 
васпитањем и образовањем укључујући и обухват ромских девојчица (оперативни циљ 1. 

мере 1,2, и 3. из Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома 

и Ромкиња). 

Законом о основном образовању и васпитању375 олакшане су процедуре за упис у основну 
школу, посебно за децу из осетљивих друштвених група и децу припаднике националних 
мањина. Деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу и без доказа о 
пребивалишту родитеља и потребне документације, али уз обавезан доказ о здравственом 
прегледу; испитивање детета се врши на матерњем језику применом стандардних поступака 
и инструмената, а уколико не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем 
језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине. 
Током основног образовања и васпитања, у зависности од потреба, доносе се мере подршке 
кроз израду индивидуалног образовног плана, а могуће је и укључивање других институција, 
као нпр. центар за социјални рад и здравствене установе. Све то је допринело и повећању 
обухвата ученика ромске националне заједнице основним образовањем и васпитањем 
(оперативни циљ 2. мера 1. из Акционог плана за примену Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња). 

Поред наведених мера МПНТР је донело и подзаконска акта у циљу спречавања 
дискриминације у образовању и осигуравању примене наведених законских решења. У 

                                                           
375 Члан 55. Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 
10/2019 и 27/2018-др.закон). 
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области превенције и спречавања дискриминације и сегрегације усвојена су два подзаконска 
акта: Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања376 и 
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности377(оперативни циљ 3. мера 1. 

из Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња). 

2.1.2. Педагошки асистенти 

 
Ангажовање педагошких асистената у предшколским и основношколским установама 

је део системских афирмативних мера које прописује ЗОСОВ и подзаконски акти. Рад 
педагошких асистената почео је почетком новог миленијума (2000их кроз рад који је био 
усмерен на децу и ученике ромске националне мањине) кроз пројекте невладиних 
организација и уз подршку међународних организација и МПНТР. Део системских мера је 
постао доношењем ЗОСОВ-а 2009. године када је опис њиховог ангажовања проширен, са деце 
припадника ромске националне мањине, на сву децу којој је подршка неопходна. Правни 

статус педагошких асистената је регулисан доношењем подзаконског акта, 2019. 

године – Правилник о педагошком и андрагошком асистенту378.Правилник дефинише 
делокруг рада педагошког асистента са децом и ученицима ромске националне мањине, 
посебно у пружању помоћи и додатне подршке у наставним и ваннаставним активностима, 
као и пружање помоћи и подршке наставницима у раду са ученицима а у циљу унапређивања 
њиховог рада са овом групом деце, односно ученика. У опису посла педагошког асистента је и 
континуирана сарадња са родитељима деце/ученика ради оснаживања породице и 
унапређивања социјалног и емоционалног статуса деце и ученика у установи. У сарадњи са 
Тимом за социјалну инклузију и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (SIPRU) 
припремљена је интернет платформа за базу у којој ће бити прикупљени подаци о раду 
педагошких асистената који раде са ромском децом и ученицима. Податке о образовним 
постигнућима ромских ученика у базу ће уносити педагошки асистенти најмање два пута 
током школске године. Правилник дефинише и потребну стручну спрему педагошког 
асистента за рад са децом и ученицима ромске националне мањине – лице које има стечено 
средње образовање у четворогодишњем трајању, зна ромски језик и има савладан програм 
обуке. Програм обуке реализује Универзитет у Крагујевцу, Центар за целоживотно учење, који 
има акредитовану обуку од 36 ЕСПБ. У току је усаглашавање овог са другим подзаконским 
актима као што су правилници о ценусу и Каталог радних места (2018. године радно место 
педагошког асистента је укључено у Уредбу о каталогу радних места у јавним службама и 
другим организацијама у јавном сектору379). 

                                                           
376Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, 
детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 22/2016). 
377Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и 
вређања угледа, части или достојанства личности ("Сл. гласник РС", број 65/2018).  
378Правилник о педагошком и андрагошком асистенту ("Сл. гласник РС", број 87/2019). 
379Уредба о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ("Сл. 
гласник РС", бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018). 
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Додатно, због важности предшколског васпитања и образовања, акредитован је посебни 
програм за педагошке асистенте за рад у предшколским установама кроз сарадњу са 
међународном организацијом Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB) и пројекат 
Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме (2017-2019). Укључени су и 
васпитачи који су дипломирали на ромском језику на Високој школи струковних студија 
струковној школи "Михајло Палов" у Вршцу. 

У школској 2019/2020. години укупно је ангажован 261 педагошки асистент, 221 у основним 
школама и 40 у предшколским установама. Укупно 229 педагошких асистената се финансира 
из буџета Републике Србије а 32 из буџета локалних самоуправа380. Стална конференција 
градова и општина ангажована је у укључивање педагошких асистената у мобилне тимове за 
инклузију Рома, у оним јединицама локалне самоуправе у којима нису били до сада укључени 
(оперативни циљ 2. мера 1. из Акционог плана за примену Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња). 

2.1.3. Изборни програм Ромски језик са елементима националне културе 

 
Донети правилници о програму наставе и учења за основно образовање и васпитање садрже 
и програме наставе и учења изборног програма Ромски језик са елементима националне 

културе. У припреми овог програма наставе и учења, учествовали су изабрани представници 
Националног савета ромске националне мањине уз стручну подршку саветника из ЗУОВ-а и 
МПНТР-а. На основу позитивног мишљења НПС, министар је одобрио ове програме за све 
разреде основног образовања и васпитања381(оперативни циљ 4. мера 1. из Акционог 

плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња). 

Број ученика који уче овај изборни програм у основном образовању и васпитању приказан је у 

табели. 

Школска година Број ученика Број школа 

2017/2018382 2252 72 

2018/19 2860 74 

2019/20 2553 68 

 
Извор: МПНТР 
 

                                                           
380Податак преузет из публикације Доступност услуга и мера подршке за децу ромске националности 

на локалном нивоу, доступно на:http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-
content/uploads/2020/04/Dostupnost_usluga_i_mera_podske_za_decu_romske_nacionalnosti_na_lokalnom_
nivou.pdf 
381Програм Ромски језик са елементима националне културе је саставни део Програма наставе и учења 
и објављени су у подзаконским актима за одређени разред. 
382Ромски језик са елементима националне културе је у овој школској години био у статусу изборног 
предмета. 
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У складу са одобреним програмима наставе и учења припремљени су и уџбеници за први 
циклус основног образовања и васпитања и то: Сликовница за први разред основне школе 
ромски језик са елементима националне културе Рома; Ромски језик са елементима 
националне културе ‒ Буквар за 2. разред основне школе за наставу на ромском језику; 
Ромски језик са елементима националне културе, читанка за трећи разред основне школе на 
ромском језику; Ромски језик са елементима националне културе, читанка за четврти разред 
основне школе на ромском језику. Сви наведени уџбеници налазе се у Ревидираном каталогу 
уџбеника на језицима националних мањина за предшколско, основно и средње образовање и 
васпитање – школска 2020/2021. година383(оперативни циљ 4. мера 1. из Акционог плана 

за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња). 

У циљу унапређивања капацитета запослених за реализацију програма Ромски језик са 

елементима националне културе, МПНТР је у сарадњи са Центром за стално образовање и 
евалуацију Филолошког факултета Универзитета у Београду384 и Националним саветом 
ромске националне мањине организовало једномесечни курс за наставнике и наставнице 
ромског језика. До сада је сертификовано 77 наставника. Значајан број тих наставника је и 
ангажован у школама.  

МПНТР је реализовало иницијативу да Висока школа струковних студија „Михајло Палов“ у 
Вршцу, за студенте који су стекли звање струковни васпитач (или струковни васпитач деце 
предшколског узраста), а који су део наставе слушали на ромском језику изда уверење о 
познавању ромског језика. Важно је нагласити да у оквиру акредитованог студијског 
програма385 ове високе школе, студенти основних и мастер студија имају могућност учења 
ромског језика као матерњег (ромски језик, методика развоја говора на ромском језику, 
културу говора на ромском језику) и традиционалне културе Рома. Поред наведеног, ова 
висока школа је код Педагошког завода Војводине акредитовала програм стручног 
усавршавања под називом Обука за јачање компетенција учитеља ромског језика за изборни 

предмет: Ромски језик са елементима националне културе386(оперативни циљ 6. мера 1. из 

Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња). 

МПНТР је реализовало Јавни конкурс за учешће у коришћењу финансијских средстава 
намењеним за дотације невладиним и другим непрофитним организацијама значајним за 
образовање. Циљ конкурса је био унапређивање система образовања и васпитања кроз 
образовно-васпитне активности које пружају подршку ученицима основних и средњих школа. 
Од укупно 40 одобрених програма, три програма су усмерена на ромску националну 

                                                           
383Доступно на интернет страници: http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/ 
384На Филолошком факултету Универзитета у Београду 2015. Године успостављен је и Лекторат за 
ромски језик, а у оквиру студијског програма „Језик, књижевност, култура“ на истом факултету, те 
студенти имају могућност изучавања 35 страних језика, а ромски језик је један од њих. 
385Последње решење о акредитацији ове високе школе је из априла 2019. године. 
386Такође, Филолошки факултет Универзитета у Београду је одлуком од 2015. године укључио наставу 
ромског језика у основне студије, а реализује и курсеве ромског језика чиме се омогућава 
дипломираним наставницима да стекну потврде о знању ромског језика и укључе се у редовну наставу 
у основним и средњим школама у којима се предаје предмет Ромски језик са елементима националне 

културе. 
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мањину. Предложени програми су реализовали активности усмерене на унапређивање 
Ромског језика са елементима националне културе у основним школама. 

2.1.4. Мере афирмативне акције за упис ученика у средње образовање и 

васпитање и високо образовање 

 
Мере афирмативне акције за упис ученика и ученица ромске националности у средњу школу 
се реализује од 2005. године и има системски карактер који је потврђен доношењем 
правилника који, поред осталог, прописују услове за упис у средњу школу, укључујући и 
повољније услове за децу из друштвено осетљивих група, међу којима су и ученици ромске 
националне мањине. Последњи правилник који регулише ово питање је донет почетком 2020. 
године387, и један његов део се односи на упис ученика ромске националне мањине под 
повољнијим условима а ради постизања пуне равноправности. 

Правилник о упису у средњу школу утврђује неколико афирмативних мера: 

• Број бодова који ученици ромске националности остваре на основу успеха из основне 
школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје 
до 100 бодова; 

• Ученицима који живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова 
који су остварили на основу успеха из основне школе и завршног испита увећава се за 35% 
од броја бодова који им недостаје до 100 бодова; 

• Основна школа почев од седмог разреда има обавезу да информише родитеље, односно 
друге законске заступнике ученика ромске националне мањине о мерилима и поступку за 
упис ученика у средњу школу под повољнијим условима (оперативни циљ 2, мера 2. из 

Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња). 

 

Резултати афирмативне акције. Почев од школске 2005/2006. године закључно са 
школском 2019/2020. годином уписано је 10.533 ученика (од тога 55% девојчица). Више од 
65% уписаних овим путем, а који су корисници стипендија и имају менторску подршку, 
завршавају средњошколско образовање. Праћењем примене афирмативне акције утврђено је 
да је у школској 2017/2018. години уписано 1.969 ученика ромске националности у средње 
школе, док је у школској 2018/2019. години уписано 2.220 ученика, а школске 2019/2020. 
године 2.009 ученика (56% су девојчице). 

Афирмативна акција за упис на високошколске установе датира из 2003/2004. године, а 
досада је уписано укупно 1.743 студента и студенткиња (51% су девојке). Конкретно у 
академској 2016/2017. години применом овог програма уписано је 182 студента у прву годину 
(49% девојака), у академској 2017/2018. години уписано 154 студената (55% девојака), а у 
академској 2018/2019. години уписано је 120 студената, од тога 51% чине девојака 
(оперативни циљ 5, мера 1. из Акционог плана за примену Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња). 

                                                           
387Правилник о упису ученика у средњу школу ("Сл. гласник РС", број 20/2020). 
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2.1.5. Мере из области ученичког и студентског стандарда 

 
Ученички и студентски стандард има за циљ стварање услова (материјални, културни, 
социјални, здравствени и др.) којима се подстиче образовање, друштвена укљученост и развој 
личности ученика/студента. Услови за остваривање права у области ученичког и студентског 
стандарда прописани су законом који уређује ову област388. Право, између осталог, 
подразумева и доделу стипендија и кредита. Ученик/студент из осетљивих друштвених група 
(према закону ту спада и ромска национална мањина) остварује права, укључујући и право на 
стипендију применом блажих критеријума које прописује министар. 

Стипендије додељене ромским ученицима средњих школа из буџета РепубликеСрбије у 

последњих пет школских година 

Школска 

година 
Број стипендија 

Услов према школском 

успеху 

Постотак 

девојчица 

2015/2016. 176  школски успех одличан 65% 
2016/2017. 150 школски успех одличан 60% 
2017/2018. 303 школски успех врло добар и 

одличан 
63% 

2018/2019. 547 школски успех врло добар и 
одличан 

60% 

2019/2020. 704   
Укупно 1880   

 
Извор: МПНТР 

Из буџета РС је у последњих пет школских година додељено 1.880 стипендија за ученике 
ромске националне мањине у месечном износу 5.400 динара. У првој половини 2019. године 
донет је Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама389 којим се уређују 
ближи услови за остваривање права ученика/студената на кредит, односно стипендију, 
укључујући и оних из осетљивих друштвених група. Овим правилником је прописано да 
МПНТР од укупног броја ученичких кредита и стипендија опредељује до 10% за 
ученике/студенте из осетљивих друштвених група који имају право да буду рангирани према 
блажим критеријумима, што је омогућило повећање броја додељених стипендија ромским 
ученицима (укључујући и оне ученике који нису имали одличан школски успех). На овај начин 
МПНТР је успело да повећа шансе ромских ученика да добију стипендије што је и резултирало 
повећању броја стипендија које су ромски ученици добили у школској 2017/2018. години (303 
стипендија), у школској 2018/2019. години (547стипендија) и школској 2019/2020. 
години390(704 стипендије). Приметно је да се континуирано већи број стипендија додељује 

                                                           
388Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018-
др.закон и 10/2019). 
389Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ("Сл. гласник РС", број 36/2019). 
390Расписивањем Конкурса за доделу ученичких стипендија ученицима средњих школа у РС за школску 
2019/2020. годину настављена је кампања информисања о блажим критеријумима за ученике из 
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девојчицама (60% или више). Имајући у виду да је учешће ученица Ромкиња у средњем 
образовању осетно мање од дечака Рома, додељивање већег броја стипендија ученицама 
подржава њихову укљученост у средње образовање и смањује постојећу родну разлику391. 
Посебно треба истаћи добру сарадњу и велико ангажовање Националног савета ромске 
националне мањине у информисању заједнице, као и касније, у издавању потврда о 
припадности ромској националној мањини (које су неопходан административни услов), као и 
пружање помоћи код попуњавања образаца и прикупљања докумената. Као и претходних 
година, и у 2019. години је био расписан конкурс за доделу стипендија и кредита студентима 
високошколских установа за школску 2019/2020. годину.  

Поред поменутих стипендија, ученици средњих школа, према утврђеним критеријумима, 
имају право и на стипендије које додељује ресорно министарство у сарадњи са међународним 
организацијама. У оквиру пројекта Израда, спровођење и праћење одрживог државног 

механизма за доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности - IPA 2014, 
маја 2019. расписан је конкурс за доделу стипендија ученицима ромске националности. Број 
пријављених на овом конкурсу је био 2.149, а од тог броја 504 пријаве су одобрене (145 оних 
који настављају да примају стипендију и нових 358). Нови конкурс ће бити расписан за нових 
500 стипендија у 2020. години. У циљу пружања свеобухватне подршке ученицима ромске 
националне мањине, у школској 2019/2020. години настављена је менторска подршка за 180 
стипендиста Ромског едукативног фонда (РЕФ) кроз пројекат у оквиру IPA 2014. 

У мере подршке студентима из друштвено осетљивих група убрајају се и мере ослобађања од 
школарине, као и мере на основу којих студентски центри у оквиру својих смештајних 
капацитета наменски треба да определе до 10% (оперативни циљ 5, мера 1. из Акционог 

плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња). 

2.1.6. Образовање ученика враћених по основу Споразума о реадмисији 

 
МПНТРје покренуло низ системских мера у циљу пружања подршке ученицима из осетљивих 
друштвених група међу којима су и ученици враћени по Споразуму о реадмисији лица која 
незаконито бораве (у даљем тексту: Споразум о реадмисији)392. Једна од мера је учење српског 
као страног језика што је и прописано Законом о основама система образовања и васпитања393 
(члан 23. став 2.). У складу са законским прописом донет је подзаконски акт који прописује 
програм наставе и учења српског као страног језика394, као и акт који прописује опште 

                                                           
осетљивих друштвених група, са посебним нагласком на ученике ромске националности, а планирани 
број стипендија за ромске ученике повећан у односу на претходну школску годину.  
391Извор: Србија истраживање вишеструких показатеља 2014 и Србија – ромска насеља, истраживање 
вишеструких показатеља 2014. Доступно на: http://www.unicef.rs/files/MICS5_Srpski_web.pdf. 
392„Споразум о реадмисији лица која незаконито бораве“ је потписан 2007. године између РС и ЕУ, а 
потврђен у Народној скупштини исте године Законом о потврђивању Споразума између Републике 
Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве („Сл. гласник РС – Међународни 
уговори“ бр. 103/2007), ступио је на снагу 1. јануара 2008. и уређује област повратка и прихвата лица 
која се враћају по овом споразуму.  
393Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020). 
394Правилник о упису ученика у средњу школу ("Сл. гласник РС", бр. 20/2020). 
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стандарде постигнућа за српски као страни језик395. Донете су и друге мере које 
подразумевају:  
 
• Обавезу установе да припреми индивидуални образовни план (ИОП), као подршку учењу 

српског језика и ћирилице, математике и других предмета;  

• Обезбеђивање бесплатних уџбеника – 75 ученика је добило бесплатне уџбенике у 
школској 2019/2020. години;  

• Рад педагошких асистената са ученицима који подразумева подршку у учењу и праћење 
ученика у редовном похађању наставе. Поред тога пружају подршку и породицама ових 
ученика;  

• Појачану сарадњу школе са повратничком породицом и саветодавни рад у малим групама; 

• Посредовањересорне школске управе у поступку признавања сведочанстава;  

• Упис у основне школе без потребне документације (у обавези су да је доставе до краја 
школске године). Агенција за квалификације – организациона јединица ENIC/NARIC 
центар је током школске 2019/2020. године обрадила 65 захтева за признавање страних 
школских исправа, односно нострификација диплома. 

 
Током школске 2019/2020. године у основне школе на територији Републике Србије уписано 
је укупно 77 ученика, повратника по Споразуму о реадмисији (32 девојчице и 45 дечакa). 
Ученици су уписани применом олакшане процедуре (без докумената), извршена је провера 
знања и способности након које су укључени у редовну наставу. Већина ученика, враћених по 
Споразуму о реадмисији у школској 2019/2020. години, уписана је у узрасно одговарајући 
разред (70 ученика - 91%), док су остали уписани у ниже разреде у складу са резултатима 
провере знања и способности. Ови ученици су укључени у 19 основних школа396 на територији 
Републике Србије, а највећа концентрација је у школским управама Београд, Зрењанин и 
Лесковац. Ученика који се током исте школске године вратио, школа не третира као 
новоуписаног, већ га распоређује у исти разред чиме му се омогућава да не губи школску 
годину и пружа му се додатна подршка у учењу. 

2.1.7. Пројекти невладиних организација као подршка образовању Рома и 

Ромкиња 

 
Важна подршка системским мерама је и рад домаћих невладиних организација које реализују 
пројекте са циљем повећања приступа образовању, као и стицању образовања ученика који 
припадају ромској националној мањини (или ученика који долазе из породица ниског социо-
економског статуса, што су најчешће и ученици који припадају ромској националној мањини). 
Неки од тих пројеката су Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке 

                                                           
395Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као страни језик за крај првог и 
другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих 
("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/2019). 
396Школе у које су укључени ученици враћени по Споразуму о реадмисији налазе се на територији 
школских управа Београд, Крагујевац, Лесковац, Ваљево, Сомбор, Чачак, Крушевац, Краљево и 
Зрењанин. 
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Роме397,Образовна подршка у превенцији дечијих бракова и осипања ученика398,Заједно ка 

средњој школи399 итд. 

 

2.2. Приоритети за 2019. годину – процена испуњености 
 
Приоритет 1 – Планирана је подела 700 стипендија 
Потпуно реализовано. У школској 2018/2019. години додељено је 547 стипендија (60% 
стипендија за девојчице) из буџета МПНТР и 303 стипендије у сарадњи са РЕФ-ом, укупно 850 

стипендија. У мају 2019. године реализован је Конкурс за доделу стипендија ученицима 
средњих школа ромскенационалне мањине за школску 2019/2020. годину а у оквиру пројекта 
Израда, спровођење и праћење одрживог државног механизма за доделу стипендија 

ученицимасредњихшколаромске националности (IPA 2014). Овим конкурсом у 2020. години 
биће обухваћено додатних 500 стипендија за ученике ромске националне мањине који су 
претходни разред завршили са општим успехом, односно, просечном оценом најмање 
довољан (2) и а да из владања имају најмање оцену добар (3). Кроз пројекат IPA 2014 
настављена је менторска подршка за 180 стипендиста РЕФ-а, који су остварили право да 
обнове стипендију у школској 2019/2020. години. 

Приоритет 2 – Наставак обука педагошких асистената пошто су у 2018. години завршили 
само први модул. 
Потпуно реализовано. Са циљем ширења мреже педагошких асистената и ангажовање нових 
50 педагошких асистената расписан је позив основним школама да се пријаве за ангажовање 
педагошког асистента на основу утврђених критеријума. Од 104 пријављена кандидата, 
изабрано је 50 који су прошли обуку за педагошког асистента (уз 15 педагошка асистента који 
су раније ангажовани) у сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу (Центар за целоживотно 
учење, који има акредитовану обуку која носи 36 ЕПСБ). Школе су према инструкцији МПНТР 
измениле систематизацију ради ангажовања педагошког асистента. У школској 2018/19. 
години укупно је ангажован 261 педагошки асистент у основним школама иу предшколским 
установама.  
 

2.3. Приоритети за 2020. годину 
 
Приоритет 1 – Унапређивање образовања ученика ромске националности кроз примену 
прописаних мера подршке педагошког асистента, менторства и стипендирања. 

Приоритет 2 – Унапређивање капацитета педагошких асистената за рад са ученицима, 
породицом, предшколском установом и школом кроз примену прописаних обука, са посебним 
освртом на рани развој. 

                                                           
397Пројекат Центра за интерактивну педагогију и Save the Children. 
398Пројекат Центра за образовне политике и UNICEFа.  
399Пројекат Центра за образовне политике и Песталоци дечије фондације.  


