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ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ ИЗ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23: „ПРАВОСУЂЕ И ОСНОВНА ПРАВА”
ЗА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
2. БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
2.2. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ
2.2.10.14. Изрaдити Aкциoни плaн зa испуњeњe прeпoрукa из извeштaja OEЦД
„Јачање интегритета и борба против корупције у образовању“ из 2012. гoдинe.
Рок: II квaртaл 2016. године
Први извештај:
Решењем број: 119-01-174/16-01 образована је Радна група за спровођење активности из области
образовања предвиђених Акционим планом за Преговарачко поглавље 23 у делу борба против
корупције, чији је председник проф. др Зорана Лужанин, државни секретар у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја. Први задатак радне групе је да припреми Акциони план за
борбу против корупције за област образовања, најкасније до 30. јуна 2016. године.
Прва анализа препорука показује да је реализација једног дела препорука започета у већем обиму.
Ту, пре свега, истичемо нови Закон о уџбеницима, усвојен 30. јула 2015, који је оцењен као
антикоруптивни закон и чија имплементација даје резултете у борби против корупције.
Други извештај:
Радна група за спровођење активности из области образовања предвиђених Акционим планом за
Преговарачко поглавље 23 у делу борба против корупције је, у складу са прeпoрукaма из
извeштaja OEЦД „Јачање интегритета и борба против корупције у образовању“ из 2012. гoдинe и
Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године,
припремила Предлог Акционог плана за борбу против корупције за област образовања, који због
техничког мандата Владе, а затим и због спровођења ванредних парламентарних избора и промене
руководиоца органа, још увек није усвојен.
Трећи извештај:
Предлог Акционог плана за борбу против корупције за област образовања, који је припремљен у
складу са прeпoрукaма из извeштaja OEЦД „Јачање интегритета и борба против корупције у
образовању“ из 2012. гoдинe и Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања у
Србији до 2020. године, је након промене руководства органа разматран и упућен на дораду.
Четврти извештај:
Решењем број: 119-01-174/1/16-01 образована је нова Радна група за спровођење активности из
области образовања предвиђених Акционим планом за Преговарачко поглавље 23 у делу борба
против корупције, чији је председник проф. др Ана Ланговић Милићевић, државни секретар у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Задатак радне групе је да припреми
Акциони план за борбу против корупције за област образовања, најкасније до 31. марта 2017.
године.
Пети извештај:
Министар просвете, науке и технолошког развоја актом број 119-01-174/2/16-01 од 27.03.2017.
године донео је Одлуку о усвајању Акционог плана за борбу против корупције у образовању на
основу препорука ОЕЦД из 2012. године. Акциони план садржи 13 мера и акција, неке до њих су:
запошљавање у установама доуниверзитетског и високог образовања, упис у установе високог
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образовања, оцењивање у доуниверзитетском образовању, унапређивање
инспекцијског надзора, акредитација установа и програма. Период реализације овог АП-а је 20172020. година.
Шести извештај
Акциони план за борбу против корупције у образовању на основу препорука ОЕЦД из 2012.
године је доступан на интернет презентацији Министарства - http://www.mpn.gov.rs/javnost-rada/
Започет је поступак за образовање Радне групе за праћење спровођења Акционог плана.
Седми извештај
Акциони план за борбу против корупције у образовању на основу препорука ОЕЦД из 2012.
године је доступан на интернет презентацији Министарства - http://www.mpn.gov.rs/javnost-rada/
Започет је поступак за образовање Радне групе за праћење спровођења Акционог плана.
Осми извештај
Акциони план за борбу против корупције у образовању на основу препорука ОЕЦД из 2012.
године је доступан на интернет презентацији Министарства - http://www.mpn.gov.rs/javnost-rada/.
Девети извештај
Није било активности имајући у виду да је мера испуњена.
Десети извештај
Није било активности имајући у виду да је мера испуњена.

Једанаести извештај
Није било активности с обзиром да је мера испуњена.
http://www.mpn.gov.rs/javnost-rada/
2.2.10.17. Унaпрeдити трaнспaрeнтнoст пoступкa уписa, пoлaгaњa испитa,
oцeњивaњa и eвaлуaциje знaњa у свим oбрaзoвним институциjaмa тaкo дa сe измeни
прaвни oквир сa циљeм oбjeктивизирaњa прoцeдурa и критeриjумa уписa.
Рок: IV квартал 2016. године
Први извештај:
Упис ученика у основну школу уређен је Законом о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и Законом
о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13). При упису ученика у
основне школе нису уочене коруптивне радње, односно Министарство у претходном периоду није
добило ниједну примедбу или жалбу која се односи упис ученика у основну школу. Испити у
основној школи уређени су Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о
основном образовању и васпитању. У школи се полажу поправни, разредни, завршни испит, испит
из страног језика и други испити. Завршни испит полаже ученик након завршеног осмог разреда,
по програму завршног испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем –
решавањем тестова. Завршни испит је једини национални (државни) испит који се реализује у
републици Србији. Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу, у
складу са законом. Регуларност завршног испита обезбеђује директор. У претходном периоду
постојале су примедбе на регуларност завршног испита. Посебно истичемо 2013. годину када је
завршни испит поништен јер су тестови били «проваљени». Од 2014. године појачане су мере које
обезбеђују регуларност завршног испита. Поред обуке наставника и директора, уведене су нова
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законска и подзаконска решења. Организација завршног испита, услови под
којима се спроводи, састав и процедуре рада комисија и друга питања везана за полагање
завршног испита уређени су стручним упутством за спровођење завршног испита на крају
основног образовања и васпитања чији саставни део су посебна упутства за све актере у завршном
испиту, која су осим комисијама на републичком, окружном и школском нивоу, намењена и
супервизорима, дежурним наставницима, прегледачима тестова, родитељима и ученицима.
Саставни део стручног упутства су и обрасци извештаја и други обрасци о преузимању тестова.
Министарство просвете је и ове године издало налог Заводу за вредновање квалитета образовања
и васпитања за покретање посебне процедуре која се примењује на поверљиве послове. Од 2016.
године уведен је додатни систем провере
Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању уређено је Законом о основама
система образовања и васпитања, Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 67/13).
Извештаји о квалитету оцењивања нису задовољавајући. Из тих разлога је Правилником о сталном
стручном усавршавању као једна од приоритетних области стручног усавршавања јесте праћење и
вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и
полазника.
Ради веће транспарентности и стварања једнаких услова за упис ученика у средњу школу,
измењени су Правилник о упису ученика у средње школе допуњен и Правилник о упису ученика у
средњу школу („Сл. гласник РС“ бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16), и то:
1. Афирмативне мере за упис ученике из осетљивих група се унапређују тако да се
ученицима не додељује фиксни број бодова (30 бодова од укупно 100) као што је било у
последњих 10 година, него им се додељује 30% односно 35% од броја поена који нису остварили
до 100. На овај начин се ученицима са слабијим постигнућима као и онима који су социјално
угрожени пружа већа подршка за упис у средњу школу.
2. Пријемни испит за упис ученика у двојезична одељења је дефинисао минималан број
бодова на писменој провери, као и усменом испитивању (испитују се све четири језичке вештине).
Усклађено је бодовање за све језике на којима се двојезична настава организује.
3. Промењен је систем вредновања такмичења која се бодују за обдарене ученике.
4. Ученици који су положили пријемни испит, од прошле године, могу да се уписују не
само у школе за обдарене, него и у било које друге то јест могу да се предомисле и конкуришу у
све школе.
Такође, конкурс за упис ученика у средњу школу по први пут је објављен на интернет
презентацији Министарства, уведен је праг од 50 поена за упис у четворогодишње образовне
профиле, донет је Правилник о мерилима и поступку за упис ученика –
припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради
постизања пуне равноправности (Сл. гласник РС бр. 12/16) и донет је Правилник о мерилима и
поступку за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу
школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности (Сл. гласник РС бр. 42/16).
Други извештај:
Спроведени су Завршни испит на крају основног образовања за школску 2015/16. годину и Упис у
средњу школу у школској 2016/17 години и примењен је Правилник о упису ученика у средњу
школу („Сл. гласник РС“ бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16), који повећава транспарентност и
стварања једнаких услова за упис ученика, са мерама које су наведене у Првом извештају, и које се
односе на: Афирмативне мере за упис ученика из осетљивих група и Пријемни испит за упис
ученика у двојезична одељења. Такође, промењен је систем вредновања такмичења која се бодују
за обдарене ученике и ученици који су положили пријемни испит, од прошле године, могли су да
се уписују не само у школе за обдарене, него и у било које друге то јест могли су да се предомисле
и конкуришу у све школе. Такође, конкурс за упис ученика у средњу школу по први пут је
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објављен на интернет презентацији Министарства, уведен је праг од 50 поена
за упис у четворогодишње образовне профиле, донет је Правилник о мерилима и поступку за упис
ученика – припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради
постизања пуне равноправности (Сл. гласник РС бр. 12/16) и донет је Правилник о мерилима и
поступку за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу
школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности (Сл. гласник РС бр. 42/16).
Трећи извештај:
Започето је планирање активности у функцији реализације завршног испита на крају основног
образовања за школску 2016/17. годину. У том смислу, сачињен је план активности за спровођење
завршног испита, којим су предвиђени кораци у припреми и реализацији завршног испита, као и
друге активности у вези са завршним испитом. План активности укључује и рокове за њихово
спровођење, носиоце и кључне напомене од значаја за спровођење завршног испита.
Први пут, термини за реализацију завршног испита утврђени су подзаконским актом - Правилник
о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину ("Службени
гласник РС - Просветни гласник", број 8/16). Сагласно наведеном правилнику, дани резервисани
за полагање завршног испита су 14, 15. и 16. јун 2017. године, чиме је информација о терминима
долагања завршног испита била позната и пре почетка школске 2016/2017. године.
Упис ученика у средњу школу за школску 2016/17. годину спроведен је на основу Правилника о
упису ученика у средњу школу и Измена и допуна правилника о упису ученика у средњу
школу („Сл. гласник РС“ бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16).
Ради веће транспарентности и стварања једнаких услова за упис ученика у средњу школу за
школску 2016/17. годину спроведе су три афирмативне мере:
1. У оквиру афирмативне мере за упис ученика са тешкоћама у развоју, у први разред
средње школе уписано је 315 ученика који су завршили основно образовање уз примену
индивидуалног образовног плана са измењеним образовним стандардима (ИОП-2). Ученици који
су у основном образовању остваривали индивидуални образовни план, полагали су завршни
испит уз договорене поступке прилагођавања и на тај начин су добили потребну образовну
подршку. Од школске 2016/17. године ови ученици се распоређују у средње школе преко
електронске уписне базе пре завршног испита и пре формирања одељења. Досадашња пракса је
била да се ученици са сметњама у развоју распоређују у већ формирана одељења преко
максималног броја ученика. Приликом формирања одељења у која су распоређени ученици са
ИОП-ом, примењено је Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у
основним и средњим школама за школску 2016/17. годину. Ово упутство омогућава да се одељења
у које су распоређени ученици са ИОП-ом формирају са мањим бројем ученика.
2. Спроведена је афирмативна мера уписа ученика ромске националности у први разред
средње школе на основу примене Правилника о мерилима и поступку за упис ученика –
припадника ромске националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради
постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016). Резултат примене овог
Правилника је знатно повећање обухвата ученика ромске националности. У односу на претходну
школску годину, када их је на основу примене ове мере, било уписано 420, школске 2016/17.
године уписано је 1512 ученика. Поред повећања обухвата значајно је да је овај правилник
унапредио афирмативни критеријум уписа, тако што је искомбиновао етички и социјални принцип
и ускладио га са успехом ученика у основној школи и на завршном испиту.
3. На основу Правилника о мерилима и поступку за упис полазника који су завршили
програм основног образовања одраслих у средњу школу под повољнијим условима ради
постизања пуне равноправности, полазници старији од 17 година, су
имали могућност да остваре додатне бодове на постигнут успех у основној школи и резултате на
завршном испиту. Ови полазници уписани су у средње школе као ванредни ученици и бесплатно
се школују за прво занимање.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
У области средњег стручног образовања за 59 образовних профила израђени су
Стандарди квалификација на основу којих се спроводи стручни испит и стручна матура која је
екстерног карактера. На крају средњег образовања за ове образовне профиле организовани су
испити на којима се процењују компетенције ученика за одређену квалификацију. У испитним
комисијама, поред учешћа наставника, обавезно је и учешће представника послодаваца.
У оквиру Пројеката „Реформа средњег стручног образовања“, пета фаза, уз подршку ГИЗ-а
повећан је број школа које уписују ученике у три образовна профила по кооперативном моделу:
бравар-заваривач, електричар и индустријски механичар, са 10 на 16 средњих стручних школа.
У сарадњи са Швајцарском агенцијом за развој и приватним компанијама из Златиборског и
Севернобачког округа, од ове школске године уведен је нови образовни профил: оператер за
израду намештаја који се реализује по принципима дуалног образовања у 2 средње стручне школе.
Министарство је почело да ради на развоју националног модела дуалног образовања у средњем
стручном образовању.
У четвртом кварталу 2016. године Министарство је наставило са започетим активностима на
изради концепта националне опште матуре.
У оквиру делокруга својих надлежности Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
анализираo je резултате завршног испита на крају основног образовања и васпитања.
Припремљени прикази и анализе о резултатима ученика на тестовима знања омогућавају да се
оствари, осим сертификационе и селекционе и евалуативна функција завршног испита. Осим
извештаја о резултатима завршног испита на школском нивоу, који су доступни школама,
припремљени су извештаји који садржи кључне налазе за систем у целини и за нивое школских
управа, округа и општина. На званичном сајту Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања доступне су информације о резултатима завршних испита http://ceo.edu.rs/ .
Налази о резултатима завршног испита представљају један од кључних извора података за
доношење одлука како за унапређивање наставе и рада школа у целини тако и за унапређивање
самог завршног испита. Са циљем осигурања квалитета, у реализацији завршног испита за
школску 2015/16. годину уведене су нове процедуре које подразумевају присуство опсерватора у
школама које су у претходном периоду оствариле статистички неочекиване резултате. Функција
опсерватора била је праћење свих активности везаних за тестове од почетка до краја процеса
завршног испита.
Четврти извештај:
Започето је спровођење планираних активнсти у функцији реализације завршног испита на крају
основног образовања за школску 2016/17. годину. У том смислу, формирана је Републичка
комисија за сровођење завршног испита у школској 2016/2017. години и уписа у средње пколе у
школској 2017/2018. години. Прикупљени су подаци од значаја за припрему тестовног материјала
и то броју ученика осмог разреда који ће приступати полагању завршног испита, броју ученика
осмог разреда који образовање стичу на језику националне мањине и у складу са тим полажу
завршни испит, броју полазника основног образовања одраслих и других података о броју
ученика, односно полазника који, у складу са законом, полажу завршни испит по програму
завршног испита из претходних школских година, као и броју ученика за које је потребна
одређена врста прилагођавања, у складу са законом.
Сачињен је Предлог календара активности завршног испита, којима су прецизирани датуми и
сатнице њихове реализације и то не само датум и време пробног завршног испита и завршног
испита, већ и оних активности које се односе на вршење супервизије, унос података, објављивање
резултата, дане/рокове за жалбу и друго.
Започете су припреме за упис ученика у средњу школу за школску 2017/18. годину. Формирана је
Комисија за спровођење завршног испита и пријемног испита. Један од задатака ове радне групе је
и анализа прошлогодишњег уписа ученика у средњу школу и припрема евентуалних измена и
допуна Правилника о упису ученика у средњу школу. Такође се припрема и Стручно упутство
за спровођење пријемних испита у специјализованим школама..
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И даље ће се спроводити афирмативне мере за упис ученика у средњу школу
за школску 2017/18. годину:
1. упис ученика са тешкоћама у развоју који су завршили основно образовање уз примену
индивидуалног образовног плана са измењеним образовним исходима (ИОП-2).
2. упис ученика ромске националности у први разред средње школе на основу примене
Правилника о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне
мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности
("Сл. гласник РС", бр. 12/2016).
3. упис одраслих- старијих од 17 година на основу Правилника о мерилима и поступку
за упис полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу
под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности.
У области средњег стручног образовања припремљено је 6 нових профила који се реализују по
дуалном моделу. Школе које ће реализовати ове наставне планове и програме имају подршку
компанија да се део наставе реализује на радном месту. Ова одељења ће се у Конкурсу за упис
ученика у средњу школу означити на начин да их ученици и родитељи јасно уоче.
Наставља се рад на започетим активностима на изради концепта националне опште матуре,
стручне и уметничке.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је реализовао он лајн обуку за 3900
наставника гимназија за примену образовних стандарда за осам наставних предмета за крај
средњег образовања. Ова обука је један од корака ка припреми наставника за националну матуру
која ће се реализовати 2020/21. школске године.
Пети извештај:
Реализоване су активности у функцији завршне припреме, спровођења и праћења реализације
завршног испита на крају основног образовања за школску 2016/17. годину, у складу са планом
активности за спровођење завршног испита.
Завршни испит одржан је у складу са Стручним упутством за спровођењу завршног испита на
крају основног образовања и васпитања за школску 2016/2017. годину и Правилником о календару
образовно-васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину ("Службени гласник РС Просветни гласник", број 8/16).
Завршни испит ученици су обавили писаним путем – решавањем тестова и то 14. јуна 2017. године
- тест из српског, односно матерњег језика, затим 15. јуна 2017. године - тест из математике и 16.
јуна 2017. године - комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика и хемија).
Полагању теста приступило је укупно 69 306 ученика, а тестирање је протекло у складу са
процедуром и без неправилности.
Републичка комисија за сровођење завршног испита у школској 2016/2017. години и уписа у
средње пколе у школској 2017/2018. години је утврдила Календар уписних активности.
Усвојен је нови Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, бр. 38/17 и
51/17) који је укључио све активности које се односе и на афирмативни упис. Припремљено је
Стручно
упутство
за
спровођење
пријемних
испита
(http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2017/04/STRUCNO-UPUTSTVO-UPIS-КONACNO-180517-1.pdf).
Припремљене су и Смернице за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима
којима је потребна додатна образовна подршка. Сва ова документа су донета у циљу
унапређивања процедура.
Спроведен је пријемни испит за специјализоване средње школе и одељења.
Број школа у којима се полагао пријемни испит: 102
Број ученика који су полагали пријемни испит: 5706
Број ученика који су положили пријемни испит: 3903
ШКОЛА
Музике

ПОЛОЖИЛИ
1032
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Балетске
92
Двојезичне
645
Рачунарство/информатике
280
Физика
68
Филолошка
675
Математичка
310
Ликовне
801
У области средњег стручног образовања припремљено је 19 нових профила који се реализују по
дуалном моделу. Такође су у 43 постојећа образовна профила у средњем стручном образовању
имплементирани елементи дуалног образовања.
Припремљен је нацрт правилника за програм опште и уметничке матуре, а започет је рад на
програму стручне матуре.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализује on-lajn обуку за наставнике
опште-образовних предмета у средњим стручним школама за примену образовних стандарда за
осам наставних предмета за крај средњег образовања. Ова обука је један од корака ка припреми
наставника за националну матуру која ће се реализовати 2020/2021. школске године.
Представник Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице активно учествује у раду Радне групе за упис ученика у први разред средње
школе, као и праћење резултата завршног испита ученика основних школа.
Шести извештај
Реализоване су активности спровођења завршног испита на крају основног образовања за школску
2016/17. годину, у складу са планом активности за спровођење завршног испита.
Спроведен је конкурс за упис ученика у средњу школу.
Активности су спроведене у складу са процедуром и без неправилности.
За упис ученика у средњу школу у за школску 2017/18. годину планирано 4236 места за ученике
који се образују на језицима националних мањина.
Уписано је 3541 ученика.
Планом уписа за ученике који се образују на језицима националних мањина, предвиђен је већи
број места од реалних потреба. Тако на пример за ученике који се образују на мађарском језику,
планирано је 2016 места у средњим школама, а уписано је 1554 ученика.
По језику на ком се настава изводи
Језиаставе

Број
редовни
х
ученика

Број
ванредни
х
ученика

Албански језик Total
Босански језик Total
Бугарски језик Total
Мађарски језик Total
Румунски језик Total
Русински језик Total
Словачки језик Total
Српско-мађарски Total

750
980
60
2010
60
30
150
78

34
39
0
95
0
0
0
41
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Хрватски језик Total
60
0

Бр.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

У складу са одредбама у Стручном упутству о формирању одељења и начину финансирања у
средњим школама, а на основу резултата после трећег уписног круга, увида у базу података о
упису, усаглашавања са руководиоцима школских управа и њиховог увида у стање у школама,
министар просвете, науке и технолошког развоја је донео одлуке да се у односу на објављени
Конкурс за упис ученика у први разред средње школе за школску 2017/18. годину, на територији
наведених школских управа изврше одговарајуће измене.
Одлука за формирање одељења са мањим бројем ученика је донета на основу позитивног
мишљења школских управа о образложеним захтевима школе.
ШУ ЗРЕЊАНИН
Школа и место
Образовни профил
Одлука
Економско-трговинска школа
Економски техничарОдобрава се одељење.
„Доситеј Обрадовић“,
румунски
Алибунар
10/30
Гимназија „П. Браца“, Вршац
Општи тип-р
Одобрава се одељење.
умунски 13/30
ЕТШ „Јован Трајковић“,
Трговац (мађарски језик 5/30
Одобрава се одељење.
Зрењанин
ХПШ, Чока
Хемијски лаборант Укида се одељење
мађарски језик
0/30
ХПШ, Чока
Месар 8/15
Одобрава се комбиновано
Пекар 8/15
одељење.
(мађарски језик)
ЕТШ, Сента

ШУ СОМБОР
Бр.
Школа и место

Комерцијалиста (мађарски
језик)
13/30

Одобрава се одељење.

Образовни профил

Одлука

1.

Хемијско-технолошка школа,
Суботица

Техничар за индустријску
фармацеутску технологију
(мађарски језик), 7/30

Одобрава се одељење.

2.

Пољопривредна школа, Бачка
Топола

Прехрамбени техничар
(мађарски језик)
12/30

Одобрава се одељење.

3.

Средња техничка школа
“Шинковић Јожеф”, Бачка
Топола

4.

Средња техничка школа
“Шинковић Јожеф”, Бачка
Топола

Декоратер зидних
површина, 4/15
Керамичар – терацер –
пећар, 8/15
(мађарски
језик)
Машински техничар
моторних возила 13/30
(мађарски језик)

Укида се Декоратер зидних
површина, ученици се
распоређују у одељење
Керамичар – терацер – пећар
које се одобрава.
Одобрава се одељење.
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5.
Гимназија “Вељко Петровић”,
Гимназија – општи тип
Одобрава се одељење.
Сомбор
10/30 (мађарски језик)
Средња економска школа,
Сомбор

6.

Б
р.

ШУ НОВИ САД
Школа и место
1.Гимназија „Јан Колара“, Бачки
Петровац
2. Пољопривредна школа са
домом ученика Футог, Нови
Сад

3. Школа за дизајн „Богдан
Шупут“

Кувар 9/30 (мађарски
језик)

Одобрава се одељење.

Образовни профил

Одлука

Друштвено-језички
(словачки) 3/30
Пољопривредни
техничар 2/30
(мађарски)

Укида се одељење. Ученици су
распоређени у општи тип у истој школи
Укида се одељење. ученици распоређени
у истом профилу на српском језику 39/60
или у Новом Саду на упражњена места
других профила на мађаском језику
Општи тип гимназија 18/30,
Електротехничар рачунара 20/30
Одобрава се одељење

Техничар дизајна
графике 7/20
(мађарски)

ШУ ЛЕСКОВАЦ
Бр.
Школа и место

Образовни профил

Одлука

1.

Техничка школа „Никола
Тесла“, Медвеђа

Економски техничар
4/30 (албански језик)

Одобрава се одељење.

2.

Гимназија Босилеград

Гимназија - општи
тип 9/30 (бугарски
језик)

Одобрава се одељење.

Седми извештај
Циклус планирања уписа ученика у средњу школу за школску 2018/19. годину и унапређивања
квалитета пријемних испита започиње од јануара 2018. године.
Осми извештај
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је реализацију новог циклуса
on-lajn обуке у 2018. години за наставнике општеобразовних предмета у средњим стручним
школама за примену образовних стандарда за осам наставних предмета за крај средњег
образовања. Обукa запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа зa крaj
oпштeг срeдњeг oбрaзoвaњa и срeдњeг стручнoг oбрaзoвaњa у дeлу oпштeoбрaзoвних прeдмeтa,
представља обуку од јавног интереса. Поред тога што је ова обука битна за припрему наставника
за националну матуру која ће се реализовати школске 2020/2021. године, она је врло значајна у
домену унапређивања наставничких компетенција вредновања и оцењивања ученика.
Покрајински секретаријат у овом периоду прикупља предлоге средњих школа за упис ученика у
први разред за школску 2018/2019. годину и у сарадњи са локалном самоуправом, националним
саветима националних мањина и школском управом припрема предлог за упис ученика у први
разред средњих школа на територији АП Војводине.
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Девети извештај
Завршни испит на крају основног образовања и васпитања за школску 2017/2018. годину се
реализује 18, 19. и 20. јуна 2018. године, у складу са Стручним упутством за спровођење
завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2017/2018. годину. Као и
претходне године, завршним испитом на крају основног образовања и васпитања, ученици
решавају тестове из српског језика и књижевности, тест из математике и комбиновани тест
(комбинација питања из пет наставних предмета- географија, историја, биологија, физика и
хемија).
Укупан број свих ученика који су полагали завршни испит за 2017/2018. годину је 71817.
У односу на претходне године, а са циљем унапређивања процедура за спровођење
завршног испита, у узорку основних школа биће измењен начин одређивања дежурних
наставника, тако што ће дежурство на завршном испиту обављати наставници из исте школе.
Супервизија тока испита и праћење тока испита од стране просветних саветника у овим школама
ће бити појачани. На основу резултата праћења спровођења завршног испита у узорку школа, биће
донете одлуке о промени начина дежурства за наредну годину.
За остале основне школе дежурство се организује тако што ће дежурни наставници, као и
супервизори бити наставници из других школа, а биће ангажовани у школама према распореду
који одреди окружна комисија.
Осим тога, измењен је начин бодовања за упис у средњу школу. На основу успеха на завршном
испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из
српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту, док на основу
општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја сваке године ради на усавршавању
процедура које омогућавају да процес тестирања буде објективан, како би селекциона функција
завршног испита била правична, а његови резултати показали објективну процену стања и
напретка образовања у Републици Србији.
У школској 2017/2018. години ученици су решавали иницијалне тестове знања који су
наставницима давали информације о постигнућима ученика. Ови тестови су припремљени на свим
језицима националних мањина за ученике који су у 7. разреду основне школе, 1. и 3. разреду
средње школе и то из матерњег језика и математике. Припремљено је укупно 130 тестова за ово
тестирање.
Завршни испит, осим на српском језику, полагао се на седам језика националних мањина мађарском, румунском, русинском, хрватском, босанском, словачком и албанском. Укупно 4.393
ученика полагала су на неком од наведених језика.
Тест из матерњег језика различит је на сваком језику, са специфичним питањима из граматике и
књижевности. Тест из математике и комбиновани тест има исте задатке за све ученике, само су
преведени са српског на мањинске језике.
Највише ученика припадника националних мањина полагало је на мађарском језику - 1.604. Следе
ученици који уче на босанском и којих је 1.576. На албанском је завршни испит решавало 653
осмака, а на словачком 370. На румунском језику задатке је решавало 87 ученика, 73 на
русинском и 30 на хрватском језику.
Иако је ранијих година завршни испит организован и на бугарском језику, на коме се такође
образују ученици, ове године, као и прошле, ниједан ученик се није пријавио да полаже на овом
језику, већ су задатке решавали на српском језику. Тестирање на босанском језику организовано
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
је у основним школама у Новом Пазару, Тутину и Сјеници. Ово је друга
генерација ђака која је тестове на крају основног школовања решавала на босанском језику.
Пријемни испит за средње школе на језицима националних мањина реализује се за следеће
специјализоване образовне програме:
на мађарском језуику:
за математичко одељење: 33 ученика је приступило пријемном; 21 ученике је положио;

o

o
за обдарене ученике – Филолошка гимназија: 36 ученика је приступило пријемном; 32
положило;
o

за немачки: 12 ученика је приступило пријемном; 12 је положило;

o

дизајнерско одељење: 30 ученика је приступило пријемном; 27 је положило;

o

одељење за музичко: 14 ученика је приступило пријемном; 13 је положило;

o

ИТ одељење: 85 ученик је приступио пријемном; 41 је положио;

на словачком језику:


ИТ одељење: 21 ученик је приступио пријемном; 4 је положио.

Десети извештај
У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице је добио 79 захтева за давање сагласности за
формирање одељења првих разреда за мање од 15 ученика, на мањинским језицима.
наставни
језик

основна школа
поднето

одобрено

средња школа
поднето

одобрено

свега
поднето

одобрено

мађарски

44

42 + 2 (у
процедури)

15

14 +1 (у
процедури)

59

56+3 (у
процедури)

словачки

1

1

1

1

2

2

румунски

7

7

-

7

7

русински

1

1

1

1

2

2

хрватски

6

6

3

3

9

9

свега

59

57+2

20

19+1

79

79

-

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализујовао је у потпуности on-lajn обуку
за наставнике опште-образовних предмета у средњим стручним школама за примену образовних
стандарда / стандарда образовних постигнућа − за осам наставних предмета за крај средњег
образовања. Прва обука је организована у 2016. години за гимназије у Републици, док су обуке у
2017. и 2018. години намењене наставницима, директорима и стручним сараднцима који раде у
стручним средњим школама. Ова обука је једна од значајних мера за припрему наставника за
националну матуру која ће се реализовати 2020/2021. школске године, будући да су испити из
предмета Српски језик и књижевност и Математика обавезни део опште матуре за ученике, сходно
Правилнику о Програму опште и уметничке матуре од 26. 12. 2017. године.
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Једанаести извештај
Према Извештају о резултатима завршног испита ученика припадника националних
мањина у школској 2017/2018. години, који је израдио Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања, укупан број ученика припадника националних мањина који су
полагали завршни испит износи 4.333, што чини 6,2% укупне популације ученика.
Ученици су решавали три теста: тест из матерњег језика, математике и комбиновани тест.
Задацима се проверава оствареност образовних стандарда дефинисаних на три нивоа
постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Ови ученици наставу похађају у
укупно 139 школа. Ученици бугарске националне мањине полагали су тестове на српском
језику. Од свих тестова из матерњег језика које су решавали припадници националних
мањина, највиши скор је забележен на тесту из хрватског језика, а висока постигнућа су
забележили и ученици који су решавали тестове из албанског. Најниже постигнуће (испод
10 бодова) остварили су ученици који су решавали тест из босанског и румунског језика,
као и ученици бугарске националне мањине. Тест из математике био најтежи. Припадници
бугарске и хрватске националне мањине су у просеку успели да реше половину задатака
са овог теста, док је свим осталим ученицима то било недостижно (резултати су у
категорији исподпросечних). Најлошије и изразито ниске резултате су остварили
припадници румунске заједнице. Када је реч о комбинованом тесту, постигнућа свих
припадника националних мањина крећу се у зони просечних или нешто изнад просечних
резултата. Највиша постигнућа остварују Хрвати, а најнижа Румуни. Девојчице су
углавном успешније од дечака на свим тестовима и овај налаз је заједнички за припаднике
свих националних мањина. Треба нагласити да се највеће разлике јављају на тестовима из
матерњег језика, у смислу да су девојчице прилично успешније од својих вршњака.
Повезаност између постигнућа и оцена je највиша код ученика који похађају наставу на
русинском и хрватском језику, а најнижа код ученика албанске националне мањине. Број
вуковаца је висок у свим субпопулацијама. Најмање ученика носилаца дипломе „Вук
Караџић“ је међу припадницима бугарске мањине (испод 10%), а убедљиво највише међу
припадницима румунске и мађарске мањине. Наведени налази о постигнућима ученика
припадника националних мањина пружају добру основу за праћење напредовања ових
ученика и за формулисање одговарајућих образовних политика базираних на подацима.
Циклус планирања уписа ученика у средњу школу за школску 2019/20. годину и
унапређивања квалитета пријемних испита започиње од јануара 2019. године.
2.2.10.18. Унaпрeдити прaвни oквир у oблaсти прoсвeтнe инспeкциje и ојачати
кaдрoвскe кaпaцитeтe. Рок: IV квaртaл 2016. године
Први извештај:
Унaпрeдити прaвни oквир у oблaсти прoсвeтнe инспeкциje
Решењем министра је образована Радна група за израду Нацрта Закона о инспекцијском надзору у
области просвете, која је одржала један састанак.
Решењем министра су образованe и радне група за израду следећих правилника:
 Правилник о посебним елементима плана инспекцијског надзора (израђен нацрт
Правилника)
 Правилник о посебним елементима процене ризика (у изради)
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 Правилник о облицима и начину вршења унутрашње контроле (у
изради)
Такође, остварено је учешће у раду Одбора за координацију инспекцијског надзора и учешће у
раду Радне групе за унутрашњу контролу.
Ојачати кaдрoвске кaпaцитeте просветне инспекције
У организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе, за 10 републичких
инспектора је спроведена обука за тренере за обуку осталих просветних инспектора за примену
Закона о инспекцијском надзору, који су спровели обуку за 140 инспектора за примену Закона.
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству, у Сектору
за инспекцијски надзор систематизована су 33 радна места, девет радних места је непопуњено.
Применом Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава пријем нових запослених је отежан.
На нивоу локалних самоуправа предвиђено је да ове послове обављају 204 просветна инспектора,
од чега је ангажовано само 136. Посебно треба истаћи да 46 општина нема ниједног просветног
инспектора. То значи да републички просветни инспектори, поред својих основних послова и
задужења обављају и непосредан инспекцијски надзор у општинама које немају просветне
инспекторе.
Закључак: Број систематизованих радних места, као и предвиђено смањење броја запослених не
може да ојача капацитете инспекције. Такође, немогућност напредовања додатно утиче смањење
броја инспектора.
Други извештај:
Унaпрeдити прaвни oквир у oблaсти прoсвeтнe инспeкциje
Радна група за израду Нацрта Закона о инспекцијском надзору у области просвете је одржала
неколико састанака и није израдила Нацрт Закона.
Решењем министра су образованe и радне група за израду следећих правилника:
 Правилник о посебним елементима плана инспекцијског надзора (није усвојен,
израђен нацрт Правилника)
 Правилник о посебним елементима процене ризика (у изради)
 Правилник о облицима и начину вршења унутрашње контроле (у изради)
Ојачати кaдрoвске кaпaцитeте просветне инспекције
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству није измењен,
док је услед примене Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава пријем нових запослених отежан.
Треба напоменути да број систематизованих радних места, као и предвиђено смањење броја
запослених не може да ојача капацитете инспекције, као и да немогућност напредовања додатно
утиче на смањење броја инспектора.
Трећи извештај:
Унaпрeдити прaвни oквир у oблaсти прoсвeтнe инспeкциje
Решењем министра је образована Радна група за израду Нацрта закона о инспекцијском надзору у
области просвете чији је задатак израда наведеног Нацрта закона до 31. јануара 2017. године, а
чије је доношење планирано у првој половини 2017. године.
Ојачати кaдрoвске кaпaцитeте просветне инспекције
Попуњавањем упражњених радних места предвиђених важећим Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
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Сектору за инспекцијске послове ојачани су капацитети инспекције за три
републичка просветна инспектора и једног референта за канцеларијске послове.
Предлогом Правилника у унутрашњем уређењу и сиситемнатизацији радних места у
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, чије је доношење у процедури, за радно
место за послове просветног инспектора Министарства и планирање и унапређивање рада
просветне инспекције, уместо два државна службеника у звању самосталног саветника, према
важећем Правилнику, предложено је седам државних службеника у звању самосталног саветника,
као и за радно место инспектора, за једног државног службеника у звању самосталног саветника.
У Предлогу Закона о буџету РС за 2017. годину су исказана и требована додатна средства за 120
републичких просветних инспектора чије ће плате бити финансиране из буџета Републике Србије,
а који према важећем Закону послове инспекцијског надзора обављају као поверене (једно од
нових законских решења које ће бити предложено Законом о инспекцијском надзору у области
просвете), тако да би број републичких просветних инспектора, поред постојећих 30 износио 150.
Четврти извештај:
Унaпрeдити прaвни oквир у oблaсти прoсвeтнe инспeкциje
Радна група образована горе наведеним Решењем министра је сачинила Нацрт закона о просветној
инспекцији, чије је доношење планирано у првој половини 2017. године
Ојачати кaдрoвске кaпaцитeте просветне инспекције
Попуњавањем упражњених радних места предвиђених важећим Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места Министарства просвете, науке и технолошког развоја у
Сектору за инспекцијске послове, решењима о премештају, ојачани су капацитети инспекције за
три републичка просветна инспектора и једног референта за канцеларијске послове.
Предлогом Правилника у унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја, чије је доношење још увек у процедури, за радно место за
послове просветног инспектора Министарства и планирање и унапређивање рада просветне
инспекције, уместо два државна службеника у звању самосталног саветника, према важећем
Правилнику, дат је предлог за седам државних службеника у звању самосталног саветника, као и
за радно место инспектора, за једног државног службеника у звању самосталног саветника.
У Предлогу Закона о буџету РС за 2017. годину, као и у предлогу приоритетних области
финансирања за 2018. годину су исказана и требована додатна средства за 140 републичких
просветних инспектора чије ће плате бити финансиране из буџета Републике Србије, а који према
важећем Закону послове инспекцијског надзора обављају као поверене (ново законско решење
предложено Нацртом закона о просветној инспекцији), тако да би број републичких просветних
инспектора, поред постојећих 30 износио 170.
Пети извештај:
Унaпрeдити прaвни oквир у oблaсти прoсвeтнe инспeкциje
Закључком Владе 05 Број: 011-4504/2016 од 17. маја 2017. године Влада Републике Србије је
утврдила Програм јавне расправе о Нацрту закона о просветној инспекцији. На званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, поред наведеног Програма јавне
расправе, објављени су Нацрт закона о просветној инспекцији, Образложење Нацрта закона, као и
формулар и електронска адреса путем које се достављају примедбе, предлози и сугестије у вези са
предметним Нацртом закона. Јавне расправе о Нацрту закона о просветној инспекцији одржане су
у периоду од 26. маја до 08. јуна 2017. године у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу и Београду. У
складу са Пословником Владе Републике Србије, у процедури је припрема документације за
прибављање мишљења од Републичког секретаријата за законодавство, Министарства финансија и
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других државних органа са чијим делокругом је повезана предметна материја
коју Нацрт закона о просветној инспекцији уређује.
Ојачати кaдрoвске кaпaцитeте просветне инспекције
Предлогом Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству
просвете, науке и технолошког развоја, чије је доношење још увек у процедури, за радно место за
послове просветног инспектора Министарства и планирање и унапређивање рада просветне
инспекције, уместо два државна службеника у звању самосталног саветника, према важећем
Правилнику, дат је предлог за седам државних службеника у звању самосталног саветника, као и
за радно место инспектора за једног државног службеника у звању самосталног саветника.
У складу са Препоруком Агенције за борбу против корупције, ново законско решење предложено
Нацртом закона о просветној инспекцији, предвиђа да инспекцијски надзор над радом установа,
као поверени посао неће више обављати општинска, односно градска управа како је прописано
одредбама важећег Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС).
Наведена одредба подразумева увећање броја републичких просветних инспектора са постојећих
30 на 170.
У Предлогу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, као и у предлогу приоритетних
области финансирања за 2018. годину исказана су и требована додатна средства за 140
републичких просветних инспектора чије би плате биле финансиране из буџета Републике Србије.
Шести извештај
Нацрт закона о просветној инспекцији је дописом Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, број 011-00-1148/1/2017-12 од 4. септембра 2017. године, у складу са Пословником Владе,
достављен Генералном секретаријату Владе ради разматрања и одлучивања, односно 7. септембра
2017. године је поново достављен нивелирани текст Нацрта закона о просветној инспекцији са
Образложењем, које је поред осталог, садржало и разлоге за доношење закона по хитном
поступку. У Плану рада Владе за 2017. године предвиђено је доношење овог закона до краја 2017.
године;
Министарство финансија је Министарству просвете, науке и технолошког развоја доставило
позитивно мишљење број: 011-00-00515/2017-03 од 5. септембра 2017. године, односно 7.
септембра 2017. године (када је био достављен нивелирани текст Нацрта закона ради мишљења)
везано за Нацрт закона о просветној инспекцији са Образложењем и обавезним Обрасцем
стандардне методологије за процену финансијских ефеката акта (ПФЕ образац), наводећи да је у
Министарству финансија размотрен достављени материјал и да се, са становишта надлежности тог
министарства, исти може прихватити; Образложење Нацрта закона садржи објашњење, у глави IV
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА, да би
доношењем Закона о просветној инспекцији, број републичких просветних инспектора, чије плате
би биле финансиране из буџета Републике Србије, био повећан за 140, што са постојећим бојем од
30 у Сектору за инспекцијске послове Министарства просвете, науке и технолошког развоја чини
укупно 170. Средства за ове намене су била исказана у Предлогу буџета Републике Србије за 2017.
годину, односно у Предлогу приоритетних области финансирања за 2018. годину, односно
исказана су на годишњем нивоу у наведеном ПФЕ обрасцу.
Чланом 51. Нацрта закона о просветној инспекцији прописано је да:
Запослени у покрајинској просветној инспекцији на пословима просветног инспектора и
инспектора, наставља да обавља послове радног места на које је распоређен, до дана доношења
акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
Запослени у општинској односно градској управи, на пословима просветног инспектора,
наставља да обавља послове радног места на које је распоређен, до дана доношења акта о
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унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Министарства, односно
покрајинског органа управе надлежног за послове образовања и васпитања. Доношењем акта о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, запослени у општинској односно градској
управи, на пословима просветног инспектора, преузима се и распоређује да обавља послове
просветног инспектора у Просветном инспекторату, односно покрајинској просветној инспекцији.
Број републичких и покрајинских просветних инспектора у Просветном инспекторату,
односно покрајинском органу управе надлежном за послове образовања и васпитања утврђује
министар, односно руководилац покрајинског органа управе надлежног за послове образовања и
васпитања. Акт о утврђивању броја републичких и покрајинских просветних инспектора се
објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“.
На основу акта из претходног става овог члана, Министарство, односно покрајински орган
управе надлежан за послове образовања и васпитања, ће ускладити акт о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места.
Седми извештај
Доношење Закона о просветној инспекцији је у процедури, а предвиђено је и Планом рада
Владе за 2018. годину. Нови нацрт закона о просветној инспекцији предвидео је нова решења која
би требало да допринесу успостављању јединственог уређења инспекцијског надзора, побољшање
ефикасности просветне инспекције и обезбеђење континуираног праћења рада свих васпитнообразовних установа, а праћење остваривања ових циљева постиже се израдом извештаја на
основу података који се налазе у Бази записника, односно извештаја о инспекцијском надзору, која
се на основу одредаба Закона о инспекцијском надзору води у Сектору за инспекцијске послове
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а која садржи податке о броју извршених
надзора у току месеца, квартала, године по нивоима образовања, број изречених мера, број
решења, број надзора у одређеном временском периоду у односу на одређену установу, процени
ризика у односу на одређену установу у одређеном временском периоду и друге мерљиве
параметре.
Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, број 110-00184/2017-12 od 07.09.2017. године, на постојећи број запослених од 33 запослена у Сектору за
инспекцијске послове, одобрено је још пет радних места за послове инспектора.
Ради појачања ефикасности просветне инспекције предузимањем горе наведених активности,
Сектор за инспекцијске послове је у сарадњи са Управом за заједничке послове Републике Србије,
путем јавне набавке, покренуо и набавку четири аутомобила ради вршења теренског
инспекцијског надзора у четвртом кварталу 2017. године.
Осми извештај
Влада Републике Србије је на седници 16.03.2018. године усвојила Предлог закона о
просветној инспекцији који је доставила Народној скупштини Републике Србије ради усвајања по
хитном поступку.
У Народној Скупштини Републике Србије до краја недеље се одржава расправа о сету
закона из области просвете по амандманима, односно Предлогу закона о просветној инспекцији.
Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, број 110-00339/2017-02 од децембра месеца 2017. године у Сектору за инспекцијске послове систематизовано
је 37 радних места. Завршен је конкурс за пријем у радни однос четири нова просветна
инспектора.
Сектор за инспекцијске послове је у сарадњи са Управом за заједничке послове Републике
Србије, путем јавне набавке, покренуо и набавку четири аутомобила ради вршења теренског
инспекцијског надзора. Поступак је окончан. У току је преузимање аутомобила.
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ПРЕЛАЗНА МЕРИЛА:
Доношењем закона о просветној инспекцији, акта министра и подзаконских аката у
области просветне инспекције, усклађених са Законом о инспекцијском надзору и актима које
доноси Координациона комисија за област инспекцијског надзора, обезбеђује се ефикаснији
систем контроле надзираних субјеката у поступку инспекцијског надзора у области просвете, као и
ефикаснији надзор над радом просветних инспектора.
Девети извештај
Народна скупштина Републике Србије је 5. априла 2018. године донела Закон о просветној
инспекцији који је ступио на снагу 14. априла 2018. године.
Нови нацрт закона о просветној инспекцији је први посебан закон из области инспекција, који је
донет после доношења општег Закона о инспекцијском надзору, а који посебно уређује
специфичности инспекције у области просвете. Закон о просветној инспекцији је на јединствен
начин уредио услове за просветног инспектора наводећи да посао
просветног инспектора могу да обављају сва лица која имају стечено високо образовање на
студијама другог степена. Овакво законско решење омогућава лакше и брже запошљавање
просветних инспектора, омогућава квалитетније и стручније обављање заједничких инспекцијских
надзора које просветни инспектори обављају са инспекцијама из других области на које упућује
Закон о инспекцијском надзору, као и Координациона комисија за инспекцијски надзор која усваја
планове кординисаних/заједничких инспекцијских надзора.
Закон прописује и нова законска решења која доприносе успостављању јединственог уређења
инспекцијског надзора, побољшање ефикасности просветне инспекције и обезбеђење
континуираног праћења рада свих васпитно-образовних установа.
Праћење остваривања наведених циљева постиже се израдом извештаја на основу података који
се налазе у Бази записника, односно извештаја о инспекцијском надзору, која се на основу
одредаба Закона о инспекцијском надзору води у Сектору за инспекцијске послове Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а која садржи податке о броју извршених надзора у току
месеца, квартала, године по нивоима образовања, број изречених мера, број решења, број надзора
у одређеном временском периоду у односу на одређену установу, процени ризика у односу на
одређену установу у одређеном временском периоду и друге мерљиве параметаре.
Новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, број 110-00339/2017-02 од децембра месеца 2017. године у Сектору за инспекцијске послове
сисртематизовано је 37 радних места. Сектор за инспекцијске послове континуирано предузима
активности ради попуњавања систематизованих, а не попуњених радних места.
Ради појачања ефикасности просветне инспекције, Сектор за инспекцијске послове је у сарадњи са
Управом за заједничке послове набавио четири аутомобила ради вршња теренског инспекцијског
надзора.
Десети извештај
У складу са чланом 22. Закона о просветној инспекцији, министар просвете, науке и
технолошког развоја донео је Правилник о утврђивању потребног броја просветних инспектора у
општинској, односно градској управи („Службени гласник РС“, број 52/18), који је ступио на снагу
14. јула 2018. године;
Чланом 2. наведеног правилника прописано је да ће општинска односно градска управа у року од
90 дана, од дана ступања на снагу истог правилника усагласити број просветних инспектора са
бројем утврђеним овим правилником;
МПНТР је упутило допис општинама, градовима и Граду Београду, број 614-02-1142/2018-12 од
16.07.2018. године ради, поред осталог, достављања података о броју тренутно систематизованих
радних места на пословима просветног инспектора, тренутан броја ангажованих просветних
инспектора и проценат радног ангажовања просветних инспектора на истим пословима у
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општинама, градовима/Граду Београду, који посао просветног инспектора
обављају у првом степену.
Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео и Правилник о посебним
елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика
и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 63/18), као и Правилник о облику и начину вршења унутрашње
контроле у просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 63/18).
Доношење наведених правилника обезбедиће виши квалитет инспекцијског надзора, који
се огледа пре свега у континуираној процени ризика приликом израде годишњег плана
инспекцијског надзора, као и израде контролних листа.

Једанаести извештај
У циљу предузимања мера које јачају капацитете инспекције на општинском, односно
републичком нивоу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, ради
стручног усавршавања просветних инспектора на свим нивоима, као и уједначавања рада
истих, током 2018. године организовало више стручних скупова, однсоно семинара на
тему имплементације Закона о просветној инспекцији и Правилника о утврђивању
потребног броја просветних инспектора у општинској, односно градској управи
(„Службени гласник РС“, број 52/2018), Правилника о облику и начину вршења
унутрашње контроле у просветној инспекцији („Службени гласник РС“, број 63/2018) и
Правилника о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у
области образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 63/2018).
У истом циљу, Министарство у сарадњи са Сталном конференцијом општина и градова,
припрема и приручник о поступању просветних инспектора на републичком,
покрајинском, општинском и градском нивоу чије објављивање се очекује у првом
кварталу наредне године. Доношењем наведеног правилника обезбедиће се виши квалитет
инспекцијског надзора, који ће се огледати пре свега у континуираном, уједначеном
поступању просветних инспектора у вршењу инспекцијског надзора, правилној примени и
контроли закона и других подзаконских аката, правилном израчунавању и процени ризика
приликом реализације инспекцијског надзора, израде годишњег плана инспекцијског
надзора, као и израде контролних листа.
Сектор за инспекцијске послове континуирано предузима активности везане за
попуњавање упражњених места која су предвиђена Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места, број 110-00-339/2017-02 од децембра месеца 2017.
године.
2.2.10.19. Прeиспитaти свe вaжeћe угoвoрe и зaхтeвe зa зaкључивaњe Угoвoрa o
дaвaњу у зaкуп дeлa прoстoрa шкoлских устaнoвa.
Рок: Континуирано
Иницијални извештај:
Ова активност је редовна активност Министарства надлежног за послове просвете и Републичке
дирекције за имовину. Сви важећи уговори и зaхтeви зa зaкључивaњe Угoвoрa o дaвaњу у зaкуп
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дeлa прoстoрa шкoлских устaнoвa су преиспитани и ex ante и ex post. И иако је
као рок за завршетак ове активност одређен закључно са 4. кварталом 2015. године, требало би га
ипак тумачити у складу са чињеницом да се ова активност спроводи континуирано, па самим тим
је и сам рок континуиран.
Први извештај:
Сви уговори о закупу дела простора образовно-васпитних установа, почев од 2012. године,
закључују се у складу са Законом о јавној својини (Сл.гласник РС 72/11, 83/13 и 105/14), Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. гласник РС
724/12, 48/15 и 99/15), Одлуком министра просвете, науке и
технолошког развоја број 401-00-304/2012-02 од 3.12.2012. године, којом су утврђени услови под
којим школске установе (из система образовања и васпитања и ученичког и студентског
стандарда) могу издавати непокретности у јавној својини, сврха коришћења средства остварних од
издавања као и рок издавања непокретности, и Упутством министра, просвете, науке и
технолошког развоја развоја број 401-00-304/2012-02 од 3.12.2012. године, за поступање
образовно-васпитних установа и установа ученичког и студентског стандарда код издавања у
закуп непокретних ствари у јавној својини.
Наведеним прописима успостављена је процедура по којој сви уговори пролазе двоструку
контролу Републичке дирекције за имовину и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
Други извештај:
Ова активност је континуирана и сви уговори о закупу дела простора образовно-васпитних
установа, почев од 2012. године, закључују се у складу са Законом о јавној својини (Сл. гласник
РС 72/11, 83/13 и 105/14), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда (Сл.гласник РС 724/12, 48/15 и 99/15), Одлуком министра
просвете, науке и технолошког развоја број 401-00-304/2012-02 од 3.12.2012. године, којом су
утврђени услови под којим школске установе (из система образовања и васпитања и ученичког и
студентског стандарда) могу издавати непокретности у јавној својини, сврха коришћења средства
остварних од издавања као и рок издавања непокретности, и Упутством министра, просвете, науке
и технолошког развоја развоја број 401-00-304/2012-02 од 3.12.2012. године, за поступање
образовно-васпитних установа и установа ученичког и студентског стандарда код издавања у
закуп непокретних ствари у јавној својини. Наведеним прописима успостављена је процедура по
којој сви уговори пролазе двоструку контролу Републичке дирекције за имовину и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја.
Трећи извештај:
Сви уговори о закупу дела простора образовно-васпитних установа, почев од 2012. године,
закључују се у складу са Законом о јавној својини (Сл. гласник РС 72/11, 83/13 и 105/14), Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. гласник РС
724/12, 48/15 и 99/15), Одлуком министра просвете, науке и технолошког развоја број 401-00304/2012-02 од 3.12.2012. године, којом су утврђени услови под којим школске установе (из
система образовања и васпитања и ученичког и студентског стандарда) могу издавати
непокретности у јавној својини, сврха коришћења средстaва остварних од издавања као и рок
издавања непокретности, и Упутством министра, просвете, науке и технолошког развоја развоја
број 401-00-304/2012-02 од 03.12.2012. године, за поступање образовно-васпитних установа и
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установа ученичког и студентског стандарда код издавања у закуп непокретних
ствари у јавној својини.
Наведеним прописима успостављена је процедура по којој сви уговори пролазе двоструку
контролу Републичке дирекције за имовину и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Ова активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају
инспекцијски надзор.
Четврти извештај:
Сви уговори о закупу дела простора образовно-васпитних установа, почев од 2012. године,
закључују се у складу са Законом о јавној својини (Сл. гласник РС 72/11, 83/13,105/14, 104/16други закон и 108/16), Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда (Сл. гласник РС 724/12, 48/15 и 99/15), Одлуком министра просвете, науке и
технолошког развоја број 401-00-304/2012-02 од 3.12.2012. године, којом су утврђени услови под
којим школске установе (из система образовања и васпитања и ученичког и студентског
стандарда) могу издавати непокретности у јавној својини, сврха коришћења средстaва остварних
од издавања као и рок издавања непокретности, и Упутством министра, просвете, науке и
технолошког развоја развоја број 401-00-304/2012-02 од 3.12.2012. године, за поступање
образовно-васпитних установа и установа ученичког и студентског стандарда код издавања у
закуп непокретних ствари у јавној својини.
Наведеним прописима успостављена је процедура по којој сви уговори пролазе двоструку
контролу Републичке дирекције за имовину и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Ова активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају
инспекцијски надзор.
Пети извештај:
Сви уговори о закупу дела простора образовно-васпитних установа, почев од 2012. године,
закључују се у складу са Законом о јавној својини (Сл. гласник РС 72/11, 83/13 и 105/14), Уредбом
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. гласник РС
724/12, 48/15 и 99/15), Одлуком министра просвете, науке и технолошког развоја број 401-00304/2012-02 од 3.12.2012. године, којом су утврђени услови под којим школске установе (из
система образовања и васпитања и ученичког и студентског стандарда) могу издавати
непокретности у јавној својини, сврха коришћења средстaва остварних од издавања као и рок
издавања непокретности, и Упутством министра, просвете, науке и технолошког развоја развоја
број 401-00-304/2012-02 од 3.12.2012. године, за поступање образовно-васпитних установа и
установа ученичког и студентског стандарда код издавања у закуп непокретних ствари у јавној
својини.
Наведеним прописима успостављена је процедура по којој сви уговори пролазе двоструку
контролу Републичке дирекције за имовину и Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Ова активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају
инспекцијски надзор.
За установе образовања и васпитања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, Управа за
имовину АП Војводине, уз прибављено мишљење Покрајинског секретаријата за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, предлаже Покрајинској Влади
давање сагласности на издавање у закуп непокретних ствари на којима је носилац права јавне
својине АП Војводина, а које користе установе образовања и васпитања.
Шести извештај
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Активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају
инспекцијски надзор. У првој години примене Акционог плана било је 16 случајева кршења
прописа, док су у прошлој години (2016. година) била 2 (два) случаја. Прве године примене
Акционог плана било је 16 случајева кршења прописа, а прошле године 2.
Седми извештај
Активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају инспекцијски
надзор.
Осми извештај
Активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају инспекцијски
надзор.
Девети извештај
Активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају инспекцијски
надзор.
Десети извештај
Активност је континуирана и уочава се смањење броја случајева који захтевају инспекцијски
надзор.

Једанаести извештај
Нема промена.
2.2.10.20. Извршити aнaлизу сукoбa интeрeсa и дискрeциoних oвлaшћeњa
рукoвoдилaцa oбрaзoвнo вaспитних устaнoвa у складу са студиjом извoдљивoсти o
урeђивaњу прaвнoг oквирa зa спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa у jaвнoj упрaви из
активности 2.2.3.4. Рок: IV квaртaл 2016. године
Иницијални извештај:
У току је рад на изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, којима
је предложено ограничавање дискреционих овлашћења директора и већа транспарентност рада
образовних установа. Усвајање наведених измена и допуна предметног закона се очекују у току
2016. године.
Први извештај:
Израда студије изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној
управи из активности 2.2.3.4. у надлежности је Министарства државне управе и локалне
самоуправе. По изради ове студије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
извршиће анализу дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Будући да је рок за активност 2.2.3.4. исти као за активност 2.2.10.20. потребно је координација у
раду ових министарстава како би се активности спровеле у року.
Други извештај:
Није израђена студија изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у
јавној управи, која је у надлежности је Министарства државне управе и локалне самоуправе, по
изради ове студије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршиће анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Трећи извештај:
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С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није
израдило студију изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у
јавној управи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да
изврши анализу дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Међутим, Министарство просвете, науке и технолошког развоја предузeло је активности на изради
акционог плана за примену препорука ОЕБС-а из 2012. године који, поред осталог, садржи акцију
под називом „Рад органа руковођења и органа управљања образовних институција“ која
подразумева анализу рада oргана руковођења установа на свим нивоима образовања, дефинисање
поступака за повећање транспарентности у раду и доступност одлука и одговарајуће измене
правног оквира.
Четврти извештај:
С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није израдило студију
изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној управи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да изврши анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Пети извештај:
С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није израдило студију
изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној управи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да изврши анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Шести извештај
С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није израдило студију
изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној управи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да изврши анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Седми извештај
С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није израдило студију
изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној управи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да изврши анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Осми извештај
С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није израдило студију
изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној управи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да изврши анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Девети извештај
С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није израдило студију
изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној управи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да изврши анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
Десети извештај
С обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе није израдило студију
изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба интереса у јавној управи,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја није било у могућности да изврши анализу
дискреционих овлашћења руководилаца у образовно-васпитним установама.
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Једанаести извештај
Мера није испуњена, с обзиром да Министарство државне управе и локалне самоуправе
није израдило студију изводљивости о уређивању правног оквира за спречавање сукоба
интереса у јавној управи, тако да Министарство просвете, науке и технолошког развоја
није било у могућности да изврши анализу дискреционих овлашћења руководилаца у
образовно-васпитним установама.
2. ОСНОВНА ПРАВА
3.8.1.6. Усвојити нови Закон о уџбеницима, а у складу са консултацијама са
националним саветима националних мањина којим се омогућава превазилажење
досадашњих препрека у обезбеђењу доступности уџбеника на језицима националних
мањина кроз:
-прецизирање дефиниције уџбеника на језику националне мањине у циљу шире

доступности уџбеника;
-поједностављивање процедуре увоза и одобравања уџбеника који се користе у
настави на језицима националних мањина.
-дефинисање каталога уџбеника за образовање на језицима националних мањина;
-увођење обавезе штампања уџбеника на језику националне мањине од стране
Завода за уџбенике и наставна средства о трошку буџета у случају недостатка
заинтересованих приватних издавача.
-Финансирање развоја и штампања уџбеника за предмет матерњи језик са
елементима културе од стране Завода за уџбенике и наставна средства о трошку
буџета у случају недостатка заинтересованих приватних издавача.
Рок: II и III квартал 2015. године.
Иницијални извештај
Нови Закон о уџбеницима и наставним средствима усвојен у Скупштини Републике Србије 29.
јула 2015. године. Израђен Списак недостајућих уџбеника на језицима националних мањина и
МПНТР ће у наредном периоду кренути у решавање проблема недостајућих уџбеника. Очекујемо
да током децембра месеца буде објављен јавни позив издавачима за предају рукописа уџбеника на
језицима националних мањина. Због непостојања Националног просветног савета неке ствари су
касниле.
Први извештај
У складу са Законом о уџбеницима који је усвојен у Скупштини Републике Србије 29. јула 2015.
године, у чл. 3, Уџбеник на језику и писму националне мањине, ове уџбенике ближе дефинише:
Уџбеником на језику и писму националне мањине сматра се:
1) уџбеник на језику и писму националне мањине који је издат на територији Републике
Србије;
2) уџбеник на језику и писму националне мањине који је превод уџбеника одобреног на
српском језику;
3) додатак уз уџбеник који се користи за реализацију прилагођеног дела наставног програма за
предмете од значаја за националну мањину;
4) уџбеник на језику и писму националне мањине издат у страној држави, који је одобрен у
складу са овим законом. Одредбе овог закона које се односе на уџбеник, сходно се примењују и на
додатак уз уџбеник за предмете од значаја за националну мањину.
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Уџбеници на језицима националних мањина су објављени у Каталогу уџбеника
за основну школу одобрених за школску 2016/17, 2017/18, 2018/19 годину, на сајту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,http://opendata.mpn.gov.rs/rezultatikompletiprint.html.
У новом Закону о уџбеницима у члану 12, став 2 се каже следеће: Јавни издавач обавезан је да
припрема рукописе уџбеника за све предмете у основној школи и дидактичка средства за
припремни предшколски програм, на српском и на језику националне мањине, као и уџбенике који
се штампају са прилагођеним садржајем и/или форматом за ученике са инвалидитетом и
сметњама у развоју, осим за ученике у инклузивном образовању.
Други извештај:
Aктивност у потпуности испуњена.
Трећи извештај:
Активност у потпуности реализована.
Шести извештај
Представници Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице су чланови Радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама
закона о уџбеницима, коју је формирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Седми извештај
МПНТР је формирао Радну групу за израду Нацрта закона о изменама и допунама закона о
уџбеницима. У оквиру Јавне расправе о Нацрту закона о уџбеницима одржана трибина у
Београду. Један од предлога који доноси нови Закон о уџбеницима је измењен начин за
подношење рукописа и одобравање уџбеника, тако да рокови за овај посао буду краћи, а
процедура једноставнија. Биће укинуте и листе прегледача уџбеника, које је до сада потписивао
министар, а нови пропис дефинише критеријуме ко може бити прегледач, са намером да та листа
буде дужа, без сукоба интереса и како би процес био транспарентнији. Једна од новина биће и
Центар за нискотиражне уџбенике, који би требало да реши проблем материјала на језицима
националних мањина, али и уџбеника прилагођених слабовидој деци, као и литературу за средње
стручне школе коју издавачи, због малог броја примерака, не желе да штампају. Додатна средства
за овај фонд биће обезбеђена из буџета. Издавачи који не буду објављивали нискотиражне
уџбенике, а обавезали су се на то, или они који не буду уплаћивали новац у фонд, биће кажњени.
Осми извештај
Нови Закон о уџбеницима ушао је процедуру усвајања од стране Народне скупштине Републике
Србије 19. марта 2018. године. У Предлогу новог Закона остаје дефиниција уџбеника на језику и
писму националне мањине (члан 5), као и забрана дискриминаторног садржаја у уџбеницима (члан
13). Новина коју предлаже нови закон је оснивање Центра за нискотиражне уџбенике (Члан 15)
који прописује да „Јавни издавач, за издавање нискотиражних уџбеника из члана 11. овог закона
образује Центар за нискотиражне уџбенике као посебну организациону јединицу. Јавни издавач
издаје нискотиражни уџбеник, ако сам издавач не издаје тај нискотиражни уџбеник“. Уколико
буде усвојен, нови закон ће овом одредбом у многоме допринети обезбеђивању уџбеника на језику
и писму националне мањине. Такође, члан 38, Обавезе издавача уџбеника, прописује се да је
издавач у обавези да „6) уплати средства у висини од 2% од нето прихода оствареног од продаје
уџбеника у претходној календарској години најкасније до 31. марта текуће године, уколико не
издаје нискотиражне уџбенике».
Девети извештај
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Нови Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2018) је ступио на снагу
дана 14.04.2018. године. Дефиниција уџбеника на језику и писму националне мањине (члан 5) је
остала иста, као и забрана дискриминаторног садржаја у уџбеницима (члан 13). Новина коју
предлаже нови закон је оснивање Центра за нискотиражне уџбенике (Члан 15) који прописује да
„Јавни издавач, за издавање нискотиражних уџбеника из члана 11. овог закона образује Центар за
нискотиражне уџбенике као посебну организациону јединицу. Јавни издавач издаје нискотиражни
уџбеник, ако сам издавач не издаје тај нискотиражни уџбеник“. Уколико буде усвојен, нови закон
ће овом одредбом у многоме допринети обезбеђивању уџбеника на језику и писму националне
мањине. Такође, члан 38, Обавезе издавача уџбеника, прописује се да је издавач у обавези да „6)
уплати средства у висини од 2% од нето прихода оствареног од продаје уџбеника у претходној
календарској години најкасније до 31. марта текуће године, уколико не издаје нискотиражне
уџбенике». Активно се ради на примени новог закона.
Десети извештај
Формиран је Центар за нискотиражне уџбенике, а према новном Закону о уџбеницима („Сл.
гласник РС“ бр. 27/2018), који је ступио на снагу дана 14.04.2018. године. Центар је организациона
јединица и саставни је део Јавног предузећа «Завод за уџбенике». У наредном периоду наставиће
се рад на проначажењу решења за штампање недостајућих уџбеника на језциима националних
мањина.

Једанаести извештај
У складу са новим Законом о уџбеницима (објављен 6. априла 2018. године у „Службеном
гласнику“ бр. 27) донета је одлука о формирању Центра за нискотиражне уџбенике, у
оквиру Завода за уџбенике, а потом је донет и Правилник о издавању нискотиражних
уџбеника. У сарадњи Центра и Министарства просвете, науке и технолошког развоја
припрема се оптимална процедура за дефинисање недостајућих уџбеника на језицима
националних мањина, као једне врсте нискотиражних уџбеника, чиме би били створени
услови за ефикасну реализацију уџбеника на језицима националних мањина.
3.8.1.7. Пуна имплементација новог закона о уџбеницима којом се трајно обезбеђује
потребан број уџбеника на језицима националних мањина за сваку школску годину.
Рок: Континуирано, почев од I квартала 2016. године.
Први извештај
24. марта 2016. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за уџбенике и
7 националних савета националних мањина (бошњачке, словачке, ххрватске, бугарске, мађарске,
ррумунске и русинске) су потписали Тројне споразуме у циљу обезбеђивања приоритетних
недостајућих уџбеника за основну школу до 01. септембра 2016. године. Слични Тројни споразуми
ће се континуирано потписивати сваке године.
Други извештај:
09. августа 2016. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за уџбенике
и Национални савет албанске националне мањине су такође потписали Тројни споразум у циљу
обезбеђивања приоритених недостајућих уџбеника за основну школу, чиме су обухваћени сви
ученици припадници националних мањина који образовање остварују на свом матерњем језику.
Трећи извештај:
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Почевши од октобра 2016. године, Министарство је у сарадњи са националним
саветима националних мањина који имају комплетно образовање на матерњем језику и Заводом за
уџбенике започело процес потписивања анекса Меморандума у области обезбеђивања
недостајућих уџбеника (Тројних споразума) који дефинишу додатне уџбенике за основну школу.
У првој недељи децембра 2016. године, анекси су послати преко Координације националних
савета националних мањина националним саветима на усаглашавање. Потписивање анекса се
очекује током децембра 2016. године.
Четврти извештај:
С обзиром је Меморандумом (у чл. 6) дефинисано да за сваку наредну школску годину
национални савети националних мањина достављају листу приоритетних уџбеника за следећу
школску годину, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је са 7 националних савета
националних мањина (бугарске, бошњачке, хрватске, словачке, румунске, русинске и мађарске
националне мањине) и Заводом за уџбенике 23. децембра 2016. године потписало анексе
меморандума за припрему и штампу недостајућих уџбеника за следећу 2017/18. школску годину.
Са Националним саветом албанске националне мањине такође ће бити потписан анекс са истим
условима, кад отпочне реализација Меморандума.
Према анексима Меморандума, предвиђено је обезбеђивање додатних 84 наслова, и то: 25 на
босанском језику и писму, бугарском 12, хрватском 18, мађарском 3, румунском 5, русинском 5 и
словачком 16.
Пети извештај:
У II кварталу 2017. године настављена је реализација Меморандума о сарадњи у области
издавања уџбеника на језицима националних мањина, према роковима који су договорени. У
складу са роковима дефинисаним Меморандумима, до краја јуна 2017. године реализовано је:
o за албанску националну мањину
Није започета реализација уџбеника на албанском језику. До застоја је дошло због
неправовременог достављања имена преводиоца и лектора за албански језик од стране
Националног савета албанске националне мањине. МПНТР ради на превазилажењу овог проблема
кроз успостављање билатералне сарадње на земљом матицом, уз консултације са Националним
саветом албанске националне мањине.
o за бошњачку националну мањину
У Министарству просвете одбијено је 12 уџбеника, јер су добила негативно стручно мишљење
Завода за унапређивање образовања и вапитања и они се налазе на доради за поновно слање на
одобрење, 1 уџбеник је одштампан, а за 1 уџбеник није достављен рукопис.
o за бугарску националну мањину
Одштампано је 10 уџбеника, а 1 се налази на одобрењу у Министарству просвете.
o за мађарску националну мањину
Одштампана су 2 уџбеника, 2 се налазе на одобрењу у Министарству просвете, 1 рукопис је у
припреми за слање на одобрење и 2 уџбеника нису достављени рукописи.
o за румунску националну мањину
Одштампано је свих 6 уџбеника.
o за русинску националну мањину
Уџбеник је одштампан.
o за словачку националну мањину
Одштампана су 2 уџбеника.
o за хрватску националну мањину
Одштампано је 12 уџбеника, 4 се налазе на одобрењу у Министарству просвете.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА
Национална Број уџб. по
На
У припреми
Није
Одштампано
мањина
Меморандуму
одобрењу у за одобрење достављено
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
Минист.
Албанска
43
0
0
0
12 (за
Бошњачка
14
1
0
поновно
одобрење)
Бугарска
11
10
1
0
Мађарска
7
2
2
1
Румунска
6
6
0
0
Русинска
1
1
0
0
Словачка
2
2
0
0
Хрватска
16
12
4
0
УКУПНО
100
34
7
13
46

43
1
0
2
0
0
0
0

За уџбенике за које се реализација планира за школску 2017/2018. годину, потписани су
анекси Меморандума о сарадњи у области издавања уџбеника (23. децембра 2016) између
МПНТР, Завода за уџбенике и националних савета националних мањина (бошњачке, бугарске,
мађарске, румунске, русинске, словачке и хрватске).
У складу са роковима дефинисаним анексима Меморандума до краја јуна 2017. године
реализовано је:
o Сви национални савети су доставили имена преводилаца и лектора и са њима су
склопљени уговори са дефинисаним роковима, у складу са анексима Меморандума. Рад на
већини наслова је започет и рукописи уџбеника пристижу за припрему за слање на
одобрење у МПНТР, у свему према роковима дефинисаним у анексима Меморандума и
уговорима са ауторима.
o По националним мањинама стање реализације у другом кварталу 2017. године је следеће:

за бошњачку националну мањину
На одобрењу у ЗУОВ је 11 уџбеника, у припреми за одобрење у налази се 10 уџбеника, а за 8
компакт дискова није достављен рукопис (чекају одобрење уџбеника чији су додатак).

за бугарску националну мањину
На одобрењу у у ЗУОВ су 2 уџбеника, а у припреми за одобрење у налази се 10 уџбеника.

за мађарску националну мањину
За 3 уџбеника рукопис није достављен.

за румунску националну мањину
За 5 уџбеника рукопис није достављен.

за русинску националну мањину
На одобрењу у у ЗУОВ је 1 уџбеник, у припреми за одобрење налази се 1 уџбеник, а за 3 уџбеника
или компакт диска није достављен рукопис.

за словачку националну мањину
На одобрењу у ЗУОВ су 4 уџбеника, у припреми за одобрење налази се 1 уџбеник, а за 12
уџбеника или компакт диска није достављен рукопис.

за хрватску националну мањину
На одобрењу у ЗУОВ је 5 уџбеника, у припреми за одобрење налазе се 3 уџбеника, а за 10
уџбеника није достављен рукопис.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ АНЕКСА МЕМОРАНДУМА
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0
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Мађарска
3
0
0
3
Румунска
5
0
0
5
Русинска
5 (од тога 1 CD)
1
1
3
Словачка
17 (од тога 10 CD-ова)
4
1
12
Хрватска
18
5
3
10
УКУПНО
89
23
25
41
Осим за националне мањине које имају комплетну наставу на матерњем језику, Завод за
уџбенике објављује и уџбенике за припаднике националних мањина који наставу похађају на
српском језику а који имају наставу из предмета Матерњи језик са елементима националне
културе.

За Македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани
уџбеници за први (2014) и други (2015) разред, финансирани средствима Завода за уџбенике.
Уџбеник за трећи разред тренутно се налази на одобрењу у Министарству просвете.

За Влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за
први разред (2014), финансиран средствима Националног савета Влаха. За други разред
рукопис је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете.

За Буњевачки говор са елементима националне културе до сада су одштампани читанка
за први и други разред (2014) и граматика од првог до четвртог разреда (2014). Урађен је и на
сајту Завода за уџбенике наставницима бесплатно доступан приручник за наставнике за
наставу овог предмета у првом и другом разреду. Читанка за трећи и четврти разред је у
припреми за слање на одобрење у Министарство просвете.

За Ромски језик са елементима националне културе у току је израда четири уџбеника за
прва четири разреда, од којих су два у припреми за слање на одобрење у Министарство
просвете, а средства су обезбеђена на тендеру Центра за едукацију Рома и етничких заједница.

За Чешки језик са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за
први разред (2012), финансиран средствима националног савета Чеха, а у току је припрема за
слање на одобрење уџбеника за други разред.
У извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице је, на основу поднетих захтева, донео решења о одобравању три
уџбеника писана на мањинским језицима (Радна свеска уз читанку на мађарском језику за шести
разред основне школе, уџбеник за Ликовну културу на хрватском језику за први и други разред
основне школе). За 14 уџбеника, писаним на мањинским језицима, за основну школу је у току
процедура давања одобрења за употребу (реч је о седам уџбеника на хрватском језику, три
уџбеника на мађарском језику, два уџбеника на словачком језику и по један уџбеник на
македонском и русинском језику).
Шести извештај
У Каталогу уџбеника за 2016/17, 2017/18. и 2018/19. годину доступно је укупно 1521 уџбеник на
језицима националних мањина за предшколско, основношколско и средњошколско образовање.
Доступни уџбеници на језицима националних мањина за основну школу према Каталогу уџбеника
за
2016/17,
2017/18.
и
2018/19.(http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2016/05/katalogudzbenika.pdf).
Језик

Албански језик
Босански језик
Бугарски језик

Уџбеници за
предшколско
васпитање и
образовање
3
12

Уџбеници за
основно васпитање
и образовање

Уџбеници за
Изборни предмет Матерњи
језик/говор са ел. националне
културе

79
85
56
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Мађарски језик
12
242
Румунски језик
169
Русински језик
194
Словачки језик
208
Хрватски језик
116
Македонски језик
Буњевачки говор
Влашки говор
Украјински језик
Чешки језик
УКУПНО
27
1149

1
8
1
28
21
59

Доступни уџбеници на језицима националних мањина за средњу школу према Каталогу
уџбеника
Језик
Албански језик
Босански језик
Бугарски језик
Мађарски језик
Румунски језик
Русински језик
Словачки језик
Хрватски језик
УКУПНО

Уџбеници за средњошколско
васпитање и образовање
0
18
39
58
34
43
64
30
286

Настављена је реализација Меморандума и Анекса о сарадњи у области издавања недостајућих
уџбеника на језику и писму националне мањине који су потписали Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, Завод за уџбенике и 8 националних савета: бошњачке, словачке, хрватске,
бугарске, мађарске, румунске, русинске и албанске националне мањине.
Са циљем ефикасније реализације Меморандума о сарадњи у области издавања недостајућих
уџбеника на босанском језику и писму, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је са
Националним саветом бошњачке националне мањине и Заводом за уџбенике потписало додатни
Анекс 2 постојећем Меморандуму и Анексу 1 којим се олакшава процедура одобравања додатака
уџбеницима са темама које су од значаја за националну мањину. Меморандумом је планирано 8
обједињених додатака, који до сада нису могли бити штампани, јер нису добили потребно
одобрење МПНТР због неиспуњених стандарда квалитета уџбеника. Потписивањем Анекса 2
овог Меморандума, добили смо 24 самостална додатка уџбеницима на босанском језику за
основну школу, од којих су у процедуру штампања одмах ушла 4 додатка - 3 за музичку културу
(за 1 и 2 разред и 4 разред) и један додатак за Природу и друштво за 3 разред основне школе.
Остали додаци су достављени МПНТР на поновно одобравање по убрзаној процедури, као
појединачни додаци, што ће убрзати процес штампања.
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА
и АНЕКСА МЕМОРАНДУМА
Националн
а мањина

Број уџб. по
Меморандуму
(са Анексом1 +

Одштампа
но

Одобрено,
у штампи

На
одобрењу

У припреми за
одобрење

Није
достављено
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Анекс 2Босански језик)
0
0
0
Албанска
43
0
3
(за поновно
одобрење, од
57 (од тога 8 CD7
37
Бошњачка
1
тога 1 негативно
ова)
мишљење Нац.
савета)
0
13
0
Бугарска
23
10
1
0
2
Мађарска
10
3
Румунска

11

6

0

1

0

Русинска

6 (од тога 1 CD)

0

4

1

Словачка

19 (од тога 10
CD-ова)

1
3
(од тога 1
CD)

0

3

1

Хрватска

34

21

2

3

3

УКУПНО

203

45

10

61

10

43
9
(од тога 8
CD-ови)
0
4
4
(чекају
програме)
0
12
(од тога 9
CD-ова)
5
(од тога 4
чекају
програме)
77

На основу члана 39. став 1, став 2. и став 6, а у вези са чланом 20. став 14. Закона о уџбеницима
(„Сл. гласник РС“ број 68/2015) Педагошки завод Војводине је, у периоду јул-септембар 2017.
године, дао следећа стручна мишљења:
1. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за шести разред основне
школе на хрватском језику, аутора Косте Богдановића и др Рајке Бошковић, достављено
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице, дана 17.07.2017. године;
2. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за седми разред основне
школе на хрватском језику, аутора Косте Богдановића и Рајке Бошковић, достављено
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице, дана 17.07.2017. године;
3. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за пети разред основне
школе на хрватском језику, аутора Косте Богдановића и Рајке Бошковић, достављено
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице, дана 31.08.2017. године;
4. Стручно мишљење о рукопису превода уџбеника Ликовна култура за пети разред основне
школе на хрватском језику, аутора Косте Богдановића и Рајке Бошковић, достављено
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице, дана 31.08.2017. године;
На основу члана 29. став 1. тачка 1. и став 3. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015),
Педагошки завод Војводине је, у периоду јул-септембар, дао следеће стручне оцене:
1. Стручна оцена рукописа - ДОДАТКА ИЗ НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ СЛОВАКА уз
уџбеник ИСТОРИЈА за шести разред основне школе, аутора др Г. Г. Червени, достављена
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице дана 30.08.2017. године;
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1) Стручна оцена рукописа уџбеника ЧЕШКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, за други разред основе школе, на чешком језику, ауторки
Валентине Симиџије Хоц и Терезе Стаменковић, достављена Покрајинском секретаријату
за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице дана
26.07.2017. године;
2) Стручна оцена за друго наставно средство – аудио-запис, односно, ЦД уз уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА за трећи разред основне школе на словачком језику, чији су аутори
др Јурај Суђи и Марјена Станковић-Кривак, достављена Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, дана
07.07.2017. године;
3) Стручна оцена рукописа уџбеника НЕГОВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ, за четврти разред основне школе, на мађарском језику,
ауторки Ержебет Роквић и Аранке Хорват достављена дана 07.07.2017. године;
4) Стручна оцена рукописа уџбеника Глазбена шкрињица, глазбена култура за осми разред
основне школе, на хрватском језику, аутора Мире Темуновић, Војислава Темуновића,
Тамаре Штрицки Сег и Маргарете Уршал, достављена дана 19.09.2017. године и
5) Стручна оцена о квалитету рукописа СВИЈЕТ ОКО НАС 1 и 2 – Национални додатак за
Свијет око нас за 1. и 2. разред основне школе на хрватском језику, ауторки Верице
Фаркаш и Маргарете Уршал, достављена дана 19.09.2017. године.
На основу члана 22. став 4. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015), Педагошки
завод Војводине, вратио је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице на дораду следеће:
1) Предлог за дораду рукописа уџбеника ЧИТАНКА за први разред основне школе, на
словачком језику, ауторке Милушке Анушиакове Мајерове, достављен дана 30.08.2017.
године.
Педагошки завод Војводине је на основу својих овлашћења из члана 166. став 3. а у вези са чланом
22. став 2. тачка 1. подтачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС) и
члана 8. став 2. тачка 20. Статута Педагошког завода Војводине, доставио Покрајинском
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице:
1) Предлог са стручним мишљењем о предложеном тексту Правилника о општим стандарда
постигнућа за крај основног образовања за страни језик, односно, Општих стандарда
постигнућа за крај основног образовања за страни језик.
У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице је, на основу поднетих захтева, донео решења о
одобравању укупно 10 уџбеника писаних на мањинским језицима (пет уџбеника на хрватском
језику, два на словачком језику и по један уџбеник на мађарском, чешком и македонском језику).
За 12 уџбеника, писаним на мањинским језицима, за основну школу је у току процедура давања
одобрења за употребу (реч је о четири уџбеника на русинском језику, по два уџбеника на
хрватском и ромском језику и буњевачком говору и по један уџбеник на румунском и словачком
језику). Такође је поднет захтев за одобравањем увоза три уџбеника из матичне земље (Републике
Словачке) за средњу стручну школу, подручје рада угоститељство.
Седми извештај
У извештајном периоду, у последњем кварталу 2017. године, на основу захтева издавача,
ЈП „Завод за уџбенике” из Београда, позитивне стручне оцене Завода за унапређивање образовања
и васпитања, одобрено је 12 уџбеника за наставу на бугарском језику. Сви одобрени уџбеници су
преводи уџбеника који су раније одобрени на српском језику. Издавач је прибавио сагласност
Националног савета бугарске националне мањине. У истом периоду, на захтев ЈП „Завод за
уџбенике” из Београда, на основу позитивне стручне оцене Завода за унапређивање образовања и
васпитања, одобрено је 17 уџбеника за наставу на босанском језику, а за три рукописа одбијен је
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захтев за одобравање. Међу одобреним уџбеницима, 2 уџбеника су преведени
уџбеници који су раније одобрени на српском језику, а 15 уџбеника је припремљено и први пут
одобрено на босанском језику. Издавач је прибавио сагласност Националног савета бошњачке
националне мањине. То су уџбеници за босански језик као матерњи и додаци на босанском језику
за предмете Свет око нас, Музичка култура и Ликовна култура у првом и другом циклусу основног
образовања.
У складу са роковима дефинисаним Меморандумима и њиховим анексима, до краја
децембра 2017. године реализовано је:
o за албанску националну мањину
Није започета реализација уџбеника на албанском језику. У Министарству просвете средином
септембра одржан је састанак са представницима Националног савета албанске националне
мањине на коме је договорено да се започне реализација Меморандума о сарадњи у области
издавања уџбеника на албанском језику. До краја децембра 2017. године реализација није почела,
јер Национални савет није доставио имена преводилаца на албански језик за уџбенике наведене у
Меморандуму.
o за бошњачку националну мањину
У Министарству просвете 23. 8. 2017. год. потписан је анекс 2 Меморандума о сарадњи у области
издавања уџбеника на босанском језику којим је предвиђено да се обједињени додаци уџбеницима,
од значаја за бошњачку националну мањину, раздвајају и штампају појединачно, чиме је број
уџбеника које Завод за уџбенике припрема на босанском језику, према Меморандуму и анексима,
порастао на 57. Од тога, 10 уџбеника је одштампано, 13 је добило одобрење Министарства и
налази се у штампи, 20 је на одобрењу, а 5 је у припреми за одобравање (од тога један који је
добио негативно мишљење Националног савета и четири која су добила негативно мишљење
ЗУОВ-а и налазе се на доради за поновно слање за одобрење). Није достављено 9 наслова (од тога
су 8 CD-ови).
o за бугарску националну мањину
Одштампано је 14 уџбеника, 8 уџбеника је добило одобрење Министарства и налазе се у
процедури штампе, а 1 се налази на одобрењу у Министарству просвете. Нема непредатих.
o за мађарску националну мањину
Одштампана су 4 уџбеника, 2 рукописа су на одобрењу у Министарству, 1 је у припреми за слање
на одобрење и 3 рукописа нису достављена, јер чекају нове програме за предмет Матерњи
језик/говор са елементима националне културе.
o за румунску националну мањину
Одштампано је 6 уџбеника, 1 се налази на одобрењу у Министарству, а 4 рукописа нису
достављена, јер чекају нове програме за предмет Матерњи језик/говор са елементима националне
културе.
o за русинску националну мањину
Одштампан је 1 уџбеник, 1 уџбеник је добио одобрење Министарства и налази се у процедури
штампе, 3 се налазе на одобрењу, а 1 је у припреми за одобравање. Нема непредатих.
o за словачку националну мањину
Одштампана су 3 уџбеника (од тога један CD), 2 су добила одобрење Министарства и налазе се у
штампи, 3 су на одобрењу (од тога 2 CD-а), 3 су у припреми за одобрење (од тога 2 CD-а) и 8
рукописа није предато (од тога 5 CD-ова).
o за хрватску националну мањину
Одштампана су 23 уџбеника, 1 је одобрен и налази се у штампи, 2 се налазе на одобрењу у
Министарству просвете, 3 су у припреми за одобравање (од тога 1 који је добио негативно
мишљење ЗУОВ-а и налази се на доради за поновно слање за одобрење) и 5 рукописа није предато
(од тога 4 чекају нове програме за предмет Матерњи језик/говор са елементима националне
културе).
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ
МЕМОРАНДУМА и АНЕКСА МЕМОРАНДУМА, децембар 2017

Национална
мањина
Албанска

Број уџб. по
Меморандуму
(са Анексом 1 +
Анекс 2Босански језик)
43

Одштампано

Одобрено,
у штампи

На
одобрењу

0

0

0

У припреми за Није
одобрење
достављено

Бошњачка

57
(од тога
8 CD-ови)

10

13

20

Бугарска

23

14

8

1

0
5
(4 за поновно
одобрење,
1 негативно
мишљење Нац.
савета)
0

Мађарска

10

4

0

2

1

Румунска

11

6

1

0

0

Русинска

6
(од тога 1 CD)
19
(од тога
10 CD-ови)

1

1

3

1

0

3
(од тога 1 CD)

2

3
(од тога
2 CD-a)

3
(од тога
2 CD-a)
3
(од тога 1 за
поновно
одобрење)
13

8
(од тога 5
CD-ови)
5
(од тога 4
чекају
програме)
72

Словачка

Хрватска

34

23

1

2

УКУПНО

203

61

26

31

43
9
(од тога 8
CD-ови)
0
3
(чекају
програме)
4
(чекају
програме)

Осим за националне мањине које имају комплетну наставу на матерњем језику, Завод за уџбенике
објављује и уџбенике за припаднике националних мањина који наставу похађају на српском
језику, а који имају наставу из предмета Матерњи језик/говор са елементима националне
културе.

За Македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани
уџбеници за први (2014), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима Завода
за уџбенике. Уџбеник за четврти разред је у припреми за слање на одобрење у Министарство
просвете.

За Влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за
први разред (2014), финансиран средствима Националног савета Влаха. За други разред
рукопис је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете.

За Буњевачки говор са елементима националне културе до сада су одштампани читанка
за први и други разред (2014) и граматика од првог до четвртог разреда (2014), финансирани
средствима Завода за уџбенике. Урађен је и на сајту Завода за уџбенике наставницима
бесплатно доступан приручник за наставнике за наставу овог предмета у првом и другом
разреду. Читанка за трећи и четврти разред је послата на одобрење у Министарство просвете.
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За Ромски језик са елементима националне културе у току је израда
уџбеника за прва четири разреда, од којих су два послата на одобрење у Министарство
просвете (добијено је позитивно мишљење ЗУОВ-а, чека се одобрење Министарства да би
ушли у процедуру штампе), а уџбеници за трећи и четврти разред су у припреми за слање на
одобрење и биће послати до краја године. Средства су обезбеђена на тендеру Центра за
едукацију Рома и етничких заједница.

За Чешки језик са елементима националне културе до сада су одштампани уџбеници за
први (2012) и за други разред (2017), финансирани средствима националног савета Чеха (први
разред), односно Завода и националног савета Чеха (други разред).
Покрајински секретаријат је доставио Министарству решења о одобравању 2 уџбеника на
русинском језику, 3 уџбеника на хрватском језику и 1 уџбеника на словачком језику.
У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице је донео шест решења о одобравању уџбеника и једно
решење о одбијању, 13 рукописа је у процедури одобравања, а чека се допуна захтева за одобрење
три уџбеника за средње стручне школе на словачком језику за уџбенике из земље матице.
датум издавања
решења

уџбеник

језик

разред

аутори уџбеника

12.10.2017.

Хрватски језик

1.2.р. ОШ

Верица Фаркаш, Маргарета
Уршал

Русински језик

1.р.ОШ

Лидија Пашо, Мирко Прегун

31.10.2017.

Уџбеник Свет око нас –
национални додатак за
Свијет око нас
Аудио запис ЦД уз
уџбеник Музичка
култура
Читанка

Словачки језик

1.р. ОШ

Милушка Анушиакова
Мајерова

14.11.2017.

Словарица уз Буквар

Русински језик

1.р. ОШ

Ксенија Богданец, Наталија
Зазулак, Меланија Рамач

30.11.2017.

Географија

Румунски језик

6.р. ОШ

Љиљана Гавриловић, Милена
Перишић

12.12.2017.

Перспективе
(обједињени додаци /
национални додатак)
Глазбена шкрињица
(Музичка култура)

Хрватски језик

5-8.р.ОШ

Љубица Вуковић Дулић

Хрватски језик

8. р. ОШ

Мира Темуновић, Војислав
Темуновић,Тамара Штрицки
Сег, Маргарета Уршал

31.10.2017.

23.10.2017.
ОДБИЈЕНО

У процедури:
1.
2.

Буњевачка читанка за трећи и четврти разред ОШ писан
буњевачком говору
Ромски језик са елементима националне културе за први
разред ОШ на ромском језику

Мирјана Саванов, Невенка Башић
Палковић
др Рајко Ђурић, Љуан Кока
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Ромски језик са елементима националне културе за други
разред ОШ на ромском језику
Додатак уз уџбеник Природа и друштво за трећи разред на
словачком језику
Географија –за осми разред ОШ на хрватском језику
Ликовна култура за 3 и 4 разред ОШ на словачком језику
Музичка култура за 8 разред ОШ на русинском језику
Мађарски језик са ел. нац. културе
за 5. разред ОШ
ЦД уз уџбеник Музичка култура за 4. разред ОШ на
словачком језику

др Рајко Ђурић, Љуан Кока

10.

ЦД уз Читанку за 1. раред ОШ на словачком језику

---

11.

Народна традиција за 1. разред ОШ на мађарском језику

Јудит Рафаи

12.

Реч по реч (радни листови) за 2.разред ОШ на русинском
језику
Свет речи (уџбен ик) за 3. разред ОШ на русинском језику

Јаков Кишјухас, Анамарија Рамач
Фурман
Јаков Кишјухас, Анамарија Рамач
Фурман

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.
14.

--Стипан Стантић
--Лидија Пашо
Ержебет Роквић, Аранка Хорват
др Јурај Суђи, Марјена Станковић –
Кривак

три уџбеника за средњу стручну школу из области куварства
/увоз из Републике Словачке
У складу са Правилником о прилагођавању садржаја и/или формата, односно писма и формата
приступачни за ученике са сметњама у развоју, односно инвалидитетом обезбеђено је 38
прилагођених уџбеника на мађарском језику и 6 прилагођених уџбеника на босанском језику.
Осми извештај
У I кварталу 2018. године настављена је реализација уџбеника на језицима националних
мањина, према роковима који су договорени у Меморандумима о сарадњи у области издавања
уџбеника.
У складу са роковима дефинисаним Меморандумима и њиховим анексима, до половине
марта 2018. године реализовано је:
o за албанску националну мањину
Није започета реализација меморандума за уџбенике на албанском језику. У Министарству
просвете 24. фебруара 2018. одржан је састанак са представницима Националног савета Албанаца
на коме је договорено да Национални савет да предлог анекса Меморандума којим би се
редефинисао списак недостајућих уџбеника на албанском језику, као и рокови за њихову
реализацију.
o за бошњачку националну мањину
Одштампано је 26 уџбеника, 4 је добило одобрење Министарства и налази се у штампи, 1 je на
одобрењу, а 17 је у припреми за одобравање (од тога један који је добио негативно мишљење
Националног савета и шеснаест који су добили негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада
за поновно слање за одобрење). Није достављено 9 наслова (од тога су 8 CD-ови).
o за бугарску националну мањину
Одштампани су сви предвиђени уџбеници.
o за мађарску националну мањину
Одштампана су 4 уџбеника, 1 уџбеник је у штампи, 2 рукописа су на одобрењу у Министарству, 1
је у припреми за слање на одобрење и 2 рукописа нису достављена јер чекају нове програме за
предмет матерњи језик са елементима националне културе.
o за румунску националну мањину
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Одштампано је 7 уџбеника, а 4 рукописа нису достављена јер чекају нове
програме за предмет матерњи језик са елементима националне културе.
o за русинску националну мањину
Одштампан је 1 уџбеник, 4 уџбеника су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи, 1 се
налази на одобрењу. Нема непредатих.
o за словачку националну мањину
Одштампано је 7 уџбеника (од тога три CD-а), 2 су добила одобрење Министарства и налазе се у
штампи, 3 су на одобрењу (од тога 2 CD-а) и 7 рукописа није предато (од тога 5 CD-ова).
o за хрватску националну мањину
Одштампано је 25 уџбеника, 1 се налази на одобрењу у Министарству просвете, 3 су у припреми
за одобравање (од тога 2 која су добила негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за
поновно слање за одобрење) и 5 рукописа није предато (од тога 4 чекају нове програме за предмет
матерњи језик са елементима националне културе).
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА и АНЕКСА
МЕМОРАНДУМА, до краја марта 2018

Националн
а мањина
Албанска

Број уџб. по
Меморандуму
(са Анексом1 + Одштампано
Анекс 2Босански језик)
43
0

Одобрено, у
штампи

На
одобрењу

0

0

У припреми за одобрење

Није
достављено

57
(од тога
8 CD-ови)

26

4

1

Бугарска

23

23

0

0

0
17
(16 за дораду за поновно
одобрење после
негативног мишљења
ЗУОВ-а,
1 негативно мишљење
Нац. савета)
0

Мађарска

10

4

1

2

1

Румунска

11

7

0

0

0

Русинска

6
(од тога 1 CD)
19
(од тога
10 CD-ови)

1

4

1

0

0

2

3
(од тога
2 CD-a)

0

7
(од тога 5
CD-ови)

Бошњачка

Словачка

7
(од тога
3 CD-а)

43

9
(од тога 8
CD-ови)

0
2
(чекају
програме)
4
(чекају
програме)

3
5
(од тога 2 за дораду за
(од тога 4
Хрватска
34
25
0
1
поновно одобрење после
чекају
негативног мишљења
програме)
ЗУОВ-а)
УКУПНО
203
92
11
9
21
70
Осим за националне мањине које имају комплетну наставу на матерњем језику, Завод за
уџбенике објављује и уџбенике за припаднике националних мањина који наставу похађају на
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српском језику а који имају наставу из предмета Матерњи језик/говор са
елементима националне културе.
o За македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани
уџбеници за први (2014), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима
Завода за уџбенике. Уџбеник за четврти разред је у припреми за слање на одобрење у
Министарство просвете.
o За влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за
први разред (2014), финансиран средствима Националног савета Влаха. За други разред
рукопис је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете.
o За буњевачки говор са елементима националне културе до сада су одштампани читанка
за први и други разред (2014), читанка за трећи и четврти разред (2018) и граматика од
првог до четвртог разреда (2014), финансирани средствима Завода за уџбенике. Урађен је и
на сајту Завода за уџбенике наставницима бесплатно доступан приручник за наставнике за
наставу овог предмета у првом и другом разреду.
o За ромски језик са елементима националне културе одштампани су уџбеници за први и
други разред (2018), а уџбеници за трећи и четврти разред су на одобрењу.
o За чешки језик са елементима националне културе до сада су одштампани уџбеници за
први (2012) и за други разред (2017), финансирани средствима националног савета Чеха
(први разред), односно Завода и националног савета Чеха (други разред). У припреми је
радна свеска за први разред.
На основу члана 29. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015 и 113/2017-др.
закон), Педагошки завод Војводине, у периоду јануар-март 2018. године, дао је следеће стручне
оцене:
1) Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Музичка култура за осми
разред основне школе, на русинском језику, ауторке Лидије Пашо достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице дана 30.01.2018. године;
2) Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Географија 8, национални
додатак за осми разред основне школе, на хрватском језику, аутора Стипана Стантића,
достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице дана 01.02.2018. године;
3) Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Народна традиција за први
разред основне школе, на мађарском језику, ауторке др Рафаи Јудит, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањиненационалне заједнице дана 12.02.2018. године;
4) Предлог са стручном оценом квалитета другог наставног средства – аудио записа, ЦД-а
Звучна читанка из словачког језика за други разред основне школе, који су приредиле
Милина Флоријан и Светлана Золњан, достављен је Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 28.02.2018.
године;
5) Предлог са стручном оценом квалитета другог наставног средства – аудио записа, ЦД-а
Звучна читанка из словачког језика за трећи разред основне школе, који су приредиле
Милина Флоријан и Светлана Золњан, достављен је Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 28.02.2018.
године.
Завод за унапређивање образовања и васпитања радио је на следећим програмима:
Албанска национална заједница:
1.
Албански језик за први разред основне школе (у раду);
2.
Албански језик за први разред основне школе (у раду);
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3.
Албански језик за други разред основне школе (у раду);
4.
Албански језик за трећи разред основне школе (у раду).
Бошњачка национална заједница:
1. Читанка, 8. разред основне школе (одобрен);
2. Наш језик, 2. разред основне школе (одобрен)
3. Читанка, 4. разред основне школе (одобрен);
4. Наш језик, 4. разред основне школе (одобрен);
5. Радна свеска, 3. разред основне школе (одобрен);
6. Радна свеска, 2. разред основне школе (одобрен);
7. Радна свеска, 3. разред основне школе (одобрен);
8. Босански језик са елементима националне културе за 8. разред основне школе (у раду)
Српски као нематерњи језик:
5. Српски као нематерњи језик за први разред основне школе (у раду);
Комплет – српски као нематерњи језик за пети разред (у раду);
У извештајном периоду (јануар – март 2018.) Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице је донео девет решења о одобравању
уџбеника, осам рукописа је у процедури одобравања, а чека се и допуна захтева за одобрење три
уџбеника за средње стручне школе на словачком језику за уџбенике из земље матице.
Одобрено :
1.

12.01.2018.
128-61-237/2017-01

2.

12.01.2018.

Сликовница (Ромски ромски језик
језик са ЕНК)

1.р.ОШ

др Рајко Ђурић, Љуан Кока

Буквар

2 р. ОШ

др Рајко Ђурић, Љуан Кока

2 р. ОШ

Јаков Кишјухас, Анамариа
Рамач Фурман

ромски језик

128-61-238/2017-01
3.

30.01.2018.
128-61-75/2017-01

4.

30.01.2018.
128-61-267/2018-01

5.

31.01.2018.

Реч по реч
листови)

(радни русински
језик

Ликовна
култура словачки језик
(додатак нац. културе)

3. и 4. р. Данијела
ОШ
Ђуровка

Музичка култура

русински
језик

8. р. ОШ

Лидија Пашо

Свет речи

русински
језик

3. р.ОШ

Јаков Кишјухас, Анамарија
Рамач Фурман

Народна традиција

мађарски језик 1.р.ОШ

128-61-278/2017-01
6.

31.01.2018.
128-61-228/2017-01

7.

19.02.2018.

Трјашка,

Михал

Рафаи Јудит

128-61-281/2017-01
8.

09.03.2018.
128-61-304/2017-01

ЦД Звучна читанка уз словачки језик
Читанку

3.р.ОШ

Милина
Флорјанова,
Светлана Золњан
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9.

09.03.2018.
128-61-305/2017-01

ЦД Звучна читанка уз словачки језик
Читанку

2. р.ОШ

Милина
Флорјанова,
Светлана Золњан

У процедури:
1.

Ромски језик са елементима националне културе за трећи др Рајко Ђурић, Љуан Кока
разред ОШ на ромском језику

2.

Ромски језик са елементима националне културе за четврти др Рајко Ђурић, Љуан Кока
разред ОШ на ромском језику

3.

ЦД уз Читанку за 1. разред ОШ на словачком језику

---

4.

Географија –за осми разред ОШ на хрватском језику

Стипан Стантић

5.

Мађарски језик са ел. нац. културе

Ержебет Роквић, Аранка Хорват

за 5. разред ОШ
6.

Додатак уз уџбеник Природа и друштво за 3 и 4 разред Сања Дулић, Данијела
основне школе на хрватском језику
Маргарета Уршал

7.

Обједињени национални додатак уџбеницима Свет око нас и Татјана Нађ
Ликовна култура за први и други разред основне школе на
словачком језику

8.

Мађарски језик са елементима националне културе за шести Јоланка Ковач
разред основне школе

9-11

три уџбеника за средњу стручну школу из области куварства
/увоз из Републике Словачке

Ромић

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је започело рад на припреми нових анекса са
Заводом за уџбенике и 8 националних савета националних мањина кроз мапирање садашње
ситуације узимајући у обзир реформу образовања за први и пети и други и шести разред основне
школе . У том смислу тренутно прикупљамо следеће податке:
 да ли постоје стандарди за све предмете на свим језицима националне мањине;
 да ли су ови предмети садржани у новом Плану учења и наставе
 да ли су ови предмети у Плану уџбеника
 који уџбеници постоје у Каталогу уџбеника (од 30.04.2018) – да ли се користе, ако не –
доставити образложење.
Договор је да нови анекси обухвате преводе нових уџбеника за први и пети разред, као и предлог
да се у анексе уведе и четврта страна која даје сагласност на већ одобрене рукописе по принципу
јавно-приватног партнерства. Одржан је радни састанак са представницима 6 националних савета
националних мањина који имају изборни предмет Матерњег језика/говора са елементима
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националне културе: ромски национални савет, буњевачки, влашки,
украјински, чешки, македонске. У раду су учествовали и представници словеначке националне
мањине, јер се од школске 2018/19. године у основне школе уводи Словеначки језик са
елементима националне културе. Разматран је анкети лист за анкетирање родитеља за овај
изборни предмет. Национални савети су позвани да доставе коментаре на анкетини лист.
Договорено је да се започне рад на припреми Меморандума за штампање недостајућих уџбеника
за изборни предмет Матерњег језика/говора са елементима националне културе за оне мањине
које немају целокупно образовање на свом матерњем језику.
На основу члана 29. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015 и 113/2017-др. закон),
Педагошки завод Војводине, у периоду јануар-март 2018. године, дао је следеће стручне оцене:
1)
Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Музичка култура за осми
разред основне школе, на русинском језику, ауторке Лидије Пашо достављен је Покрајинском
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана
30.01.2018. године;
2)
Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Географија 8, национални
додатак за осми разред основне школе, на хрватском језику, аутора Стипана Стантића, достављен
је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице дана 01.02.2018. године;
3)
Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Народна традиција за први
разред основне школе, на мађарском језику, ауторке др Рафаи Јудит, достављен је Покрајинском
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана
12.02.2018. године;
4)
Предлог са стручном оценом квалитета другог наставног средства – аудио записа, ЦД-а
Звучна читанка из словачког језика за други разред основне школе, који су приредиле Милина
Флоријан и Светлана Золњан, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице дана 28.02.2018. године;
5)
Предлог са стручном оценом квалитета другог наставног средства – аудио записа, ЦД-а
Звучна читанка из словачког језика за трећи разред основне школе, који су приредиле Милина
Флоријан и Светлана Золњан, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице дана 28.02.2018. године.
Девети извештај
У II кварталу 2018. године настављена је реализација уџбеника на језицима националних мањина,
према роковима који су договорени у Меморандумима о сарадњи у области издавања уџбеника.
Новим Законом о уџбеницима (објављен 6. априла 2018. године у „Службеном гласнику“ бр. 27)
предвиђено је оснивање Центра за нискотиражне уџбенике. У овом кварталу су у току активности
на формирању Центра, као и активности на изради Правилника о издавању нискотиражних
уџбеника (учешћем представника Завода за уџбенике у Радној групи за израду Правилника). Тиме
би требало да се ефикасније реализује издавање уџбеника на језицима националних мањина, као
једне врсте нискотиражних уџбеника.
У складу са роковима дефинисаним меморандумима и пратећим анексима, до краја јуна 2018.
године реализовано је:
o

за албанску националну мањину
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Није започета реализација уџбеника на албанском језику. У Министарству
просвете 12. јуна 2018. одржан је састанак са представницима Националног савета албанске
националне мањине на коме је поново договорено да Национални савет достави предлог анекса
постојећег Меморандума којим би се редефинисао списак недостајућих уџбеника на албанском
језику, као и рокови за њихову реализацију.
o

за бошњачку националну мањину

Одштампано је 28 уџбеника, 3 су добила одобрење Министарства и налазе се у штампи, а 17 је у
плану за поновно одобравање (од тога један који је добио негативно мишљење Националног
савета и шеснаест који су добили негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно
слање за одобрење). Није достављено 9 наслова (од тога су 8 CD-ови).
o

за бугарску националну мањину

Одштампани су сви предвиђени уџбеници.
o

за мађарску националну мањину

Одштампано је 5 уџбеника, 2 уџбеника су у штампи, 1 је у припреми за слање на одобрење и 2
рукописа нису достављена јер чекају нове програме за предмет матерњи језик са елементима
националне културе.
o

за румунску националну мањину

Одштампано је 7 уџбеника, а 4 рукописа нису достављена јер чекају нове програме за предмет
матерњи језик са елементима националне културе.
o

за русинску националну мањину

Одштампана су 2 уџбеника (од тога један CD), а 4 уџбеника су добила одобрење Министарства и
налазе се у штампи.
o

за словачку националну мањину

Одштампано је 10 уџбеника (од тога пет CD-ова), 2 су добила одобрење Министарства и налазе се
у штампи, 1 је на одобрењу (CD) и 6 рукописа није предато (од тога 4 CD-а).
o

за хрватску националну мањину

Одштампано је 25 уџбеника, 1 је добио одобрење Министарства и налази се у штампи, 1 се налази
на одобрењу у Министарству просвете, 1 је у припреми за одобравање (добио негативно мишљење
ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење) и 6 рукописа није предато (од тога 4
чекају нове програме за предмет матерњи језик са елементима националне културе).
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА
и АНЕКСА МЕМОРАНДУМА

Национална
мањина

Број уџб. по
Меморандуму
(са Анексом1 + Одштампано
Анекс
2Босански језик)

Одобрено,
у штампи

На
одобрењу

У припреми за
Није достављено
одобрење

Албанска

43

0

0

0

0

43
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17
57
9
(16 за дораду,1
Бошњачка
(од тога
28
3
0
(од тога 8
негативно
мишљење Нац. CD-ови)
8 CD-ови)
савета)
Бугарска

23

23

0

0

0

Мађарска

10

5

2

0

1

Румунска

11

7

0

0

0

6

2

(од тога 1 CD)

(од тога 1 CD)

4

0

0

19

10

0
2
(чекају програме)
4

Русинска

Словачка

(од тога

(од тога

(чекају програме)
0
6

1
2

(од тога 4

0
(CD)

10 CD-ови)

5 CD-ова)

CD-а)
1

Хрватска

34

25

1

1

УКУПНО

203

100

12

2

(за дораду за 6
поновно
одобрење после (од тога 4 чекају
негативног
програме)
мишљења ЗУОВа)
19

70

Осим за националне мањине које имају комплетну наставу на матерњем језику, Завод за уџбенике
објављује и уџбенике за припаднике националних мањина који наставу похађају на српском језику
а који имају наставу из предмета Матерњи језик/говор са елементима националне културе.


За Македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани уџбеници
за први (2014), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима Завода за
уџбенике. Уџбеник за четврти разред је у припреми за слање на одобрење у Министарство
просвете.



За Влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за први
разред (2014), финансиран средствима националног савета Влаха. За други разред рукопис је у
припреми за слање на одобрење у Министарство просвете.



За Буњевачки говор са елементима националне културе до сада су одштампани читанка за
први и други разред (2014), читанка за трећи и четврти разред (2018) и граматика од првог до
четвртог разреда (2014), финансирани средствима Завода за уџбенике. Урађен је и на сајту
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Завода за уџбенике наставницима бесплатно доступан приручник за
наставнике за наставу овог предмета у првом и другом разреду.


За Ромски језик са елементима националне културе одштампани су уџбеници за први,
други, трећи и четврти разред (2018), финансирани средствима Центра за едукацију Рома.



За Чешки језик са елементима националне културе до сада су одштампани уџбеници за
први (2012) и за други разред (2017), финансирани средствима националног савета Чеха (први
разред), односно Завода и националног савета Чеха (други разред). У припреми је радна свеска
за први разред.

На основу члана 19. став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), министар
просвете, науке и технолошког развоја доноси ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА „Службени
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/16 за основну школу која садржи уџбенике на језицима
националних мањина http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/, и то 173 уџбеника, уџбеничка комплета и
додатка на језику и писму националне мањине (албанском 5, босанском 64, бугарском 31,
мађарском 12, румунском 6, русинском 5, словачком 12, хрватском 30, ромском 4, чешком 1,
буњевачком 2 и македонском 1). Ови уџбеници ће се користити од школске 2018/2019. године.
Педагошки завод Војводине
На основу члана 29. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ број 68/2015 и 113/2017-др. закон),
Педагошки завод Војводине је, у периоду април-јун 2018. године, дао следеће стручне оцене:
1. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника РОМСКИ ЈЕЗИК СА
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ - Читанка за трећи разред основне школе, аутора
Рајка Ђурића и Љуана Коке, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине-националне заједнице дана 18.04.2018. године;
2. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника РОМСКИ ЈЕЗИК СА
ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ - Читанка за четврти разред основне школе,
аутора Рајка Ђурића и Љуана Коке, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 18.04.2018. године;
3. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Мађарски језик са елементима
националне културе, за пети разред основне школе, ауторки Ержебет Роквић и Аранке Хорват
достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице дана 19.04.2018. године;
4. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника ПРИРОДА И ДРУШТВО 3 и 4
(Природа и друштво за трећи и четврти разред основне школе на хрватском језику,
Национални додатак), ауторки Сање Дулић, Данијеле Ромић и Маргарете Уршал, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне
заједнице дана 08.05.2018. године;
5. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника – обједињених националних
додатака уџбеницима СВЕТ ОКО НАС и ЛИКОВНА КУЛТУРА, на словачком језику, за први
и други разред основне школе, ауторке Татиане Нађ, достављен је Покрајинском секретаријату
за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице дана 17.05.2018.
године;
6. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Мађарски језик са елементима
националне културе, за шести разред основне школе, ауторке Јоланке Ковач, достављен је
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Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине-националне заједнице дана 29.05.2018. године.
Напомена: Нови Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2018) је ступио на снагу дана
14.04.2018. године, међутим на све напред наведене поступке примењивао се стари Закон о
уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 113/2017-др. закон), с обзиром на то да су ови
поступци започети у време важења старог Закона о уџбеницима.
Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били
универзитетски професори и наставници језика националне мањине, су дале стручну оцену, с
предлогом да буду одобрени, за следеће уџбенике:


Уџбеник за албански језик за први разред основне школе;



Уџбеник за албански језик за први разред основне школе;



Уџбенички комплет за албански језик за други разред основне школе;



Радну свеску за албански језик за трећи разред основне школе;



Српски као нематерњи језик за први разред основне школе;



Комплет – српски као нематерњи језик за пети разред.

У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице је донео решења о одобравању шест уџбеника на
језицима националних мањина за основну школу (ромски језик, мађарски, хрватски и словачки).
1.

27.04.2018.

Ромски језик са ел.нац. културе

ромски језик

3. р. ОШ

Рајко Ђурић, Љуан Кока

2.

27.04.2018.

Ромски језик са ел.нац. културе

ромски језик

4. р. ОШ

Рајко Ђурић, Љуан Кока

3.

27.04.2018.
14.05.2018.

5.

01.06.2018

Ержебет Роквић, Аранка
Хорват
Саља Дулић, Данијела
Ромић, Маргарета Уршал
Јоланка Ковач

6.

23.05.2018.

мађарски
језик
хрватски
језик
мађарски
језик
словачки
језик

5. р. ОШ

4.

Мађарски језик са ел. нац.
културе
Природа и друштво, нац. додатак
Мађарски језик са елементима
националне културе за
обједињени национални додатак
за Свет око нас и Ликовна
култура

3 и 4 р.
ОШ
6. р. ОШ
1.и 2. р.
ОШ

Татиана Нађ

Десети извештај
У III кварталу 2018. године настављена је реализација издавања уџбеника на језицима
националних мањина, према роковима који су договорени у Меморандумима о сарадњи у области
издавања уџбеника. Новим Законом о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/2018)
предвиђено је оснивање Центра за нискотиражне уџбенике. У овом кварталу је донета одлука о
формирању Центра, за чији почетак активности је неопходно усвајање Правилника о издавању
нискотиражних уџбеника (представници Завода за уџбенике су учествовали у Радној групи за
израду Правилника). Тиме би требало да се ефикасније реализује издавање уџбеника на језицима
националних мањина, као једне врсте нискотиражних уџбеника.
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У складу са роковима дефинисаним Меморандумима и пратећим анексима,
до половине септембра 2018. године реализовано је:
o
за албанску националну мањину
Није започета реализација нових уџбеника на албанском језику. У Министарству просвете, науке и
технолошког развоја је 12. јуна 2018. одржан састанак са представницима Националног савета
албанске националне мањине на коме је поново договорено да Национални савет да предлог
анекса Меморандума којим би се редефинисао списак недостајућих уџбеника на албанском језику,
као и рокови за њихову реализацију. Предлог од стране Националног савета до краја овог квартала
није достављен Заводу за уџбенике.
o
за бошњачку националну мањину
Одштампан је 31 уџбеник, а 17 је у плану за поновно одобравање (од тога један који је добио
негативно мишљење Националног савета и 16 који су добили негативно мишљење ЗУОВ-а и
планира се дорада за поновно слање за одобрење). Није достављено 9 наслова (од тога су 8 CDови).
o
за бугарску националну мањину
Одштампани су сви предвиђени уџбеници.
o
за мађарску националну мањину
Одштампано је 7 уџбеника, 3 су у припреми за слање на одобрење.
o
за румунску националну мањину
Одштампано је 7 уџбеника, а 4 рукописа нису достављена јер чекају нове програме за предмет
матерњи језик са елементима националне културе.
o
за русинску националну мањину
Одштампано је 5 уџбеника (од тога један CD), а 1 уџбеник је добио одобрење Министарства и
налази се у штампи.
o
за словачку националну мањину
Одштампано је 12 уџбеника (од тога пет CD-ова), 2 су добила одобрење Министарства (CD-ови) и
налазе се у штампи, 3 су на одобрењу (од тога један CD).
o
за хрватску националну мањину
Одштампано је 27 уџбеника, а један је у припреми за одобравање (добио негативно
мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење) и 6 рукописа
није предато (од тога 4 чекају нове програме за предмет матерњи језик са елементима
националне културе).
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА
и АНЕКСА МЕМОРАНДУМА, до 01.09.2018
Број уџб. по
Меморандуму
Национална
Одобрено,
На
У припреми за
Није
(са Анексом1 + Одштампано
мањина
у штампи одобрењу
одобрење
достављено
Анекс 2Босански језик)
Албанска
43
0
0
0
0
43
17
(16 за поновно
57
9
одобрење,
Бошњачка
(од тога
31
0
0
(од тога 8
1 негативно
8 CD-ови)
CD-ови)
мишљење Нац.
савета)
Бугарска
23
23
0
0
0
0
Мађарска
10
7
0
0
3
0
4
Румунска
11
7
0
0
0
(чекају
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програме)
Русинска
Словачка

6
(од тога 1 CD)
19
(од тога
10 CD-ови)

5
(од тога 1 CD)
12
(од тога
5 CD-ова)

1

0

0

0

2
(CD-ови)

3
(од тога
1 CD)

2
(CD-ови)

0

1
6
(за дораду после
(од тога 4
Хрватска
34
27
0
0
негативног
чекају
мишљења
програме)
ЗУОВ-а)
УКУПНО
203
112
3
3
23
62
Осим за националне мањине које имају комплетну наставу на матерњем језику, Завод за уџбенике
објављује и уџбенике за припаднике националних мањина који наставу похађају на српском језику
а који имају наставу из предмета Матерњи језик/говор са елементима националне културе.
 За Македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани
уџбеници за први (2014), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима
Завода за уџбенике. Уџбеник за четврти разред је у припреми за слање на одобрење у
Министарство просвете.
 За Влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник за
први разред (2014), финансиран средствима националног савета Влаха. За други разред
рукопис је у припреми за слање на одобрење у Министарство просвете.
 За Буњевачки говор са елементима националне културе до сада су одштампани читанка
за први и други разред (2014), читанка за трећи и четврти разред (2018) и граматика од
првог до четвртог разреда (2014), финансирани средствима Завода за уџбенике. Урађен је
и на сајту Завода за уџбенике наставницима бесплатно доступан приручник за наставнике
за наставу овог предмета у првом и другом разреду.
 За Ромски језик са елементима националне културе одштампани су уџбеници за први,
други, трећи и четврти разред (2018), финансирани средствима Центра за едукацију Рома.
 За чешки језик са елементима националне културе до сада су одштампани уџбеници за
први (2012) и за други разред (2017), финансирани средствима националног савета Чеха
(први разред), односно Завода и националног савета Чеха (други разред). У припреми је
радна свеска за први разред.
У извештајном периоду активности издавачих кућа највише су биле усмерене на припремање и
штампање превода одобрених уџбеника на српском језику за први и пети разред основног
образовања и васпитања, који су првобитно припремљени на српском језику, на основу нових
програма наставе и учења за наведене разреде и одобрени за употребу у настави. У складу са
Законом, уз захтев за одобравање, сви издавачи су доставили, сагласност надлежног националног
савета националне мањине
Министартво је одобрило једанаест превода на босански језик, један захтев је одбијен, а за 8
рукописа процедура одобравања је у току. У току је и процедура одобравања два рукописа превода
уџбеника на албански језик.
У извештајном периоду, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне
мањине – националне заједнице донео је решења о одобравању превода једног уџбеника на
мађарски језик и девет уџбеника на хрватски језик.
Педагошки завод Војводине је на основу члана 30. став 1. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“,
бр. 27/2018), у периоду јул-септембар 2018. године, доставио предлоге са стручним оценама за
следеће рукописе:
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1. Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника ГЛАЗБЕНА
ШКРИЊИЦА – ГЛАЗБЕНА КУЛТУРА за осми разред основне школе, на хрватском језику,
аутора Мире Темуновић, Тамаре Штрицки Сег, Војислава Темуновића и Маргарете Уршал
достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице дана 10.07.2018. године;
2. Предлог са стручном оценом квалитета аудио-записа, ЦД-а (Звучна читанка) уз уџбеник
Словенчина моја мила, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и
трећи разред основне школе, аутора Милине Флорианове и Светлане Золњан достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 16.08.2018. године;
3. Предлог са стручном оценом квалитета аудио-записа, ЦД-а (Звучна читанка) уз уџбеник
Словенчина моја вила, словачки језик са елементима националне културе, за четврти, пети и
шести разред основне школе, аутора Милине Флорианове и Светлане Золњан достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 16.08.2018. године;
4. Предлог са стручном оценом квалитета аудио-записа, ЦД-а (Звучна читанка) уз уџбеник
Читанка, за четврти разред основне школе, аутора Милине Флорианове и Светлане Золњан
достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице дана 31.08.2018. године.
Педагошки завод Војводине је на основу члана 40. став 1, став 2. тачка 1-4. и став 6., а у вези са
чланом 22. став 11. и став 13. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018), у периоду јулсептембар 2018. године, доставио предлоге са стручним мишљењем за следеће рукописе:

1. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеничког комплета

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(уџбеник и радна свеска) Свет око нас 1 за први разред основне школе, на мађарски језик,
аутора Симеона Марковића, Славице Марковић и Весне Рикало достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 02.08.2018. године;
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Ликовна култура
1, за први разред основне школе, на хрватски језик, ауторки Кристинке Селаковић и
Катарине Трифуновић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице дана 29.08.2018. године;
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Ликовна култура
5, за пети разред основне школе, на хрватски језик, аутора Миливоја Мишка Павловића,
достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице дана 29.08.2018. године;
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Биологија 5, за
пети разред основне школе, на хрватски језик, аутора Дејана Бошковића, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 29.08.2018. године;
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Историја 5, за
пети разред основне школе, на хрватски језик, ауторке Весне Лучић, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 29.08.2018. године;
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Техника и
технологија 5, за пети разред основне школе, на хрватски језик, ауторке Светлане Вучетић,
достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне
мањине - националне заједнице дана 30.08.2018. године;
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеничког комплета
(уџбеник и радна свеска, први и други део) Свет око нас 1, за први разред основне школе,
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на хрватски језик, ауторки Сање Благданић, Зорице Ковачевић и
Славице Јовић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице дана 30.08.2018. године;
8. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Географија 5, за
пети разред основне школе, на хрватски језик, ауторки Биљане Колачек и Александре
Јовичић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице дана 30.08.2018. године;
9. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеничког комплета
(уџбеник и радна свеска, први и други део) Математика 1, за први разред основне школе на
хрватски језик, ауторке Сање Маричић, достављен је Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана
30.08.2018. године;
10. Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Информатика и
рачунарство 5 са електронским додатком, за пети разред основне школе, на хрватски језик,
ауторки марине Петровић, Јелене Пријовић и Зорице Прокопић, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 30.08.2018. године.
У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице је донео решења о одобравању 11 уџбеника на
језицима националних мањина за основну школу (мађарски и хрватски језик).
1.

12.07.2018.
128-61-322/2018-01

Глазбена шкрињица

хрватски језик

2.

10.08.2018.
128-61-439/2018-01
05.09.2018.
128-61-491/2018-01
05.09.2018.
128-61-488/2018-01
05.09.2018.
128-61-487/2018-01

Свет око нас (превод)

мађарски језик 1 р. ОШ

Математика -превод
(уџбенички комплет)
Ликовна уметност
превод
Ликовна уметност
превод

хрватско језик

1 р. ОШ

хрватски језик

1 р. ОШ

хрватски језик

5 р. ОШ

Кристинка Селаковић,
Катарина Трифуновић
Мишко Павловић

05. 09. 2018.
128-61-489/2018-01
05.09.2018.
128-61-492/218-01
05.09.2018.
128-61-490/2018-01
05.09.2018.
128-610486/2018-01

Биологија - превод

хрватски језик

5 р. ОШ

Дејан Бошковић

Историја – превод

хрватски језик

5 р. ОШ

Весна Лучић

Географија - превод

хрватски језик

5 р. ОШ

Техника и технологија
-превод

хрватски језик

5 р. ОШ

Биљана Колачек, Александра
Јовичић
Светлана Вученић

05.09.2018.
128-61-493/2018-01
05.09.2018.
128-61-485/2018-01

Свет око нас -превод

хрватски језик

1 р. ОШ

Информатика - превод

хрватски језик

5 р. ОШ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

8 р ОШ

Мира Темуновић, Војислав
Темуновић,Тамара Штрицки
Сег, Маргарета Уршал
Симеон Марковић, Славица
Марковић, Весна Рикало
Сања Маричић

Сања Благданић, Зорица
Ковачевић, Славица Јовић
Марина Петровић, Јелена
Пријовић, Зорица Прокопић

У процедури одобравања је осам уџбеника.
1.

ЦД – звучна читанка за Словачки језик и књижевост, за 4 р
ОШ на словачком језику (Завод за уџбенике)

Милина Флорианова и Сетлана
Золњан
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Граматика словачког језика са ел.нац.културе, за 7 и 8 р. ОШ
на словачком језику (Завод за уџбенике)
Математика (уџбенички комплет) за 5 р. ОШ на хрватском
језику (Герундијум)
Математика (уџбенички комплет) за 5 р. ОШ на мађарском
језику (Герундијум)
Мађарски језик са ел. нац. културе за 7 р. ОШ
(Завод за уџбенике)
Ликовна култура за 5 – 8 р. ОШ на словачком језику
(Завод за уџбенике)
Снага речи – читанка за 5 р. ОШ на хрватском језику

Ана Макишова, Мариена Корош

Слово по слово – почетница за 1. р. ОШ на хрватском језику

Терезија Зокић, Бенита Владушић

Синиша Јешић, Јасна Благојевић,
Александра Росић
Синиша Јешић, Јасна Благојевић,
Александра Росић
Јоланка Ковач
Михал Ђуровка, Даниела Триашка
Анита Шојат

Једанаести извештај
У IV кварталу 2018. године настављена је реализација уџбеника на језицима
националних мањина, према роковима који су договорени у Меморандумима о сарадњи у
области издавања уџбеника.
У складу са роковима дефинисаним Меморандумима и њиховим анексима, до
половине децембра 2018. године реализовано је:
o
за албанску националну мањину
Није започета реализација уџбеника на албанском језику. У Министарству просвете 12.
јуна 2018. одржан је састанак са представницима Националног савета Албанаца на коме је
поново договорено да Национални савет да предлог анекса Меморандума којим би се
редефинисао списак недостајућих уџбеника на албанском језику, као и рокови за њихову
реализацију. Предлог до краја овог квартала није достављен Заводу за уџбенике.
o
за бошњачку националну мањину
Одштампан је 31 уџбеник, а 17 је у плану за поновно одобравање (од тога један који је
добио негативно мишљење Националног савета и шеснаест који су добили негативно
мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење). Није достављено 9
наслова (од тога су 8 CD-ови).
o
за бугарску националну мањину
Одштампани су сви предвиђени уџбеници.
o
за мађарску националну мањину
Одштампано је 7 уџбеника, 2 су у припреми за слање на одобрење, а један уџбеник је на
одобрењу.
o
за румунску националну мањину
Одштампано је 7 уџбеника, а 4 рукописа нису достављена јер чекају нове програме за
предмет матерњи језик са елементима националне културе.
o
за русинску националну мањину
Одштампано је свих 6 уџбеника (од тога један CD).
o
за словачку националну мањину
Одштампано је 14 уџбеника (од тога седам CD-ова), 5 је добило одобрење Министарства
(од тога 3 CD-а) и налазе се у штампи.
o
за хрватску националну мањину
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Одштампано је 27 уџбеника, а један је у припреми за одобравање (добио
негативно мишљење ЗУОВ-а и планира се дорада за поновно слање за одобрење) и 6
рукописа није предато (од тога 4 чекају нове програме за предмет матерњи језик са
елементима националне културе).

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЏБЕНИКА ИЗ МЕМОРАНДУМА И АНЕКСА
МЕМОРАНДУМА

Национална
мањина

Албанска

Број уџб. по
Меморандуму
(са Анексом1 +
Анекс 2Босански језик)

Одштампано

Одобрено,
у штампи

На
одобрењу

У припреми за
одобрење

Није
достављено

0

0

0

0

31

0

0

17
(16 за дораду)

23
7

0
0

0
1

2

0

0

0

43
9
(од тога 8
CD-ови)
0
0
4
(чекају
програме)

0

0

0

0

5
(од тога 3
CD-а)

0

0

0

Бугарска
Мађарска

43
57
(од тога
8 CD-ови)
23
10

Румунска

11

7

Русинска

6
(од тога 1 CD)
19
(од тога
10 CD-ови)

6
(од тога 1 CD)
14
(од тога
7 CD-ова)

Бошњачка

Словачка

0

Хрватска

34

27

0

0

1
(за дораду
ЗУОВ-а)

УКУПНО

203

115

5

1

20

6
(од тога 4
чекају
програме)
62

Осим за националне мањине које имају комплетну наставу на матерњем језику, Завод за
уџбенике објављује и уџбенике за припаднике националних мањина који наставу похађају
на српском језику а који имају наставу из програма Матерњи језик/говор са елементима
националне културе.
•
За Македонски језик са елементима националне културе до сада су одштампани
уџбеници за први (2014), други (2015) и трећи (2017) разред, финансирани средствима
Завода за уџбенике. Уџбеник за четврти разред је у припреми за слање на одобрење у
Министарство просвете.
•
За Влашки говор са елементима националне културе до сада је одштампан уџбеник
за први разред (2014), финансиран средствима националног савета Влаха. За други разред
очекује се рукопис за припрему за слање на одобрење у Министарство просвете.
•
За Буњевачки говор са елементима националне културе до сада су одштампани
читанка за први и други разред (2014), читанка за трећи и четврти разред (2018) и
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граматика од првог до четвртог разреда (2014), финансирани средствима
Завода за уџбенике. Урађен је и на сајту Завода за уџбенике наставницима бесплатно
доступан приручник за наставнике за наставу овог предмета у првом и другом разреду.
Планира се припрема читанке за 5. и 6. разред.
•
За Ромски језик са елементима националне културе одштампани су уџбеници за
први, други, трећи и четврти разред (2018), финансирани средствима Центра за едукацију
Рома.
•
За Чешки језик са елементима националне културе до сада су одштампани
уџбеници за први (2012) и за други разред (2017), финансирани средствима националног
савета Чеха (први разред), односно Завода и националног савета Чеха (други разред).
Радна свеска за први разред је на одобрењу у Министарству просвете.
Комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били
универзитетски професори и наставници језика националне мањине, одобрила је превод
већ одобреног уџбеничког комплета: Свет око нас, уџбенички комплет за први разред
основне школе, издавач Креативни центар, Београд.
У процедури одобравања су следећи уџбенички комплети:
−
Српски као нематерњи за шести разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд;
−
„Здраво децо!“ – Српски као нематерњи језик за први разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд;
−
„Од игре до слова“ – Српски као нематерњи језик за други разред основне школе,
Завод за уџбенике, Београд;
−
„Свет је леп“ – Српски као нематерњи језик за трећи разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд.
Педагошки завод Војводине је на основу члана 30. став 1. Закона о уџбеницима („Сл.
гласник РС“, бр. 27/2018), у периоду октобар-децембар 2018. године, доставио предлоге са
стручним оценама за следеће рукописе:
1.
Предлог са стручном оценом о квалитету рукописа обједињеног додатка уз
уџбенике Ликовна култура за пети, шести, седми и осми разред основне школе, на
словачком језику и писму, аутора Михаила Ђуровке и Данијеле Тришка, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 19.11.2018. године;
2.
Предлог са стручном оценом о квалитету рукописа уџбеника Граматика словачког
језика са елементима националне културе за седми и осми разред основне школе, на
словачком језику, ауторки др Ане Макишове и Марјене Корошеве, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 19.11.2018. године;
3.
Предлог са стручном оценом квалитета аудио-записа, ЦД-а уз уџбеник Музичка
култура за пети разред основне школе, на словачком језику, аутора Марјена КривакСтанковић и Јурај Суђи, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 28.11.2018. године;
4.
Предлог са стручном оценом квалитета рукописа уџбеника Матерњи језик са
елементима националне културе за седми разред основне школе, на мађарском језику и
писму, ауторке Јоланке Ковач, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 07.12.2018. године.
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Педагошки завод Војводине је на основу члана 40. став 1, став 2. тачка 1-4. и став 6, а у
вези са чланом 22. став 11. и став 13. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018),
у периоду октобар-децембар 2018. године, доставио предлоге са стручним мишљењем за
следеће рукописе:
1)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника
Математика 5, уџбенички комплет (Уџбеник и Збирка задатака), за пети разред основне
школе, на мађарском језику и писму, аутора Синише Јешића, Јасне Благовевић и
Александре Росић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице дана 18.09.2018. године;
2)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника
Математика 5, уџбенички комплет (Уџбеник и Збирка задатака), за пети разред основне
школе, на хрватском језику и писму, аутора Синише Јешића, Јасне Благовевић и
Александре Росић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице дана 05.10.2018. године;
3)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Маша и
Раша – Свет око нас, за први разред основне школе, на словачком језику и писму, аутора
Зорана Б. Гаврића и Драгице Миловановић, достављен је Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана
24.10.2018. године;
4)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Маша и
Раша – Свет у мојим рукама, уџбеник ликовне културе, за први разред основне школе, на
словачком језику и писму, ауторке др Сање Филиповић, достављен је Покрајинском
секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне
заједнице дана 24.10.2018. године;
5)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника
Математика 1 (први, други, трећи и четврти део), за први разред основне школе, на
словачком језику и писму, ауторки Иве Иванчевић Илић и Сенке Тахировић, достављен је
Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице дана 29.10.2018. године;
6)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Ликовна
култура, за пети разред основне школе, на русинском језику и писму, ауторке др Сање
Филиповић достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице дана 15.11.2018. године;
7)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Mаша и
Раша – Свет око нас, за први разред основне школе, на русинском језику и писму, аутора
Зорана Б. Гаврића и Драгице Миловановић, достављен је Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана
15.11.2018. године;
8)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Иторија
5, за пети разред основне школе, на русинском језику и писму, ауторки Љиљане Недовић
и Емине Живковић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе,
управу и националне мањине - националне заједнице дана 21.11.2018. године;
9)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Mаша и
Раша – Математика за први разред основне школе, на русинском језику и писму, аутора др
Бранислава Поповића, др Ненада Вуловића, Петра Анокића и Мирјане Кандић, достављен
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је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице дана 28.11.2018. године;
10)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника
Географија 5, за пети разред основне школе, на русинском језику и писму, аутора Винка
Ковачевића и Сање Топаловић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање,
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана 04.12.2018. године;
11)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника
Биологија 5, за пети разред основне школе, на русинском језику и писму, ауторки Гордане
Субаков Симић и Марине Дрндарски, достављен је Покрајинском секретаријату за
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице дана
04.12.2018. године;
12)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеника Ликовна
култура 1, за први разред основне школе, на русинском језику и писму, ауторке Сање
Филиповић, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице дана 11.12.2018. године;
13)
Предлог са стручним мишљењем о квалитету рукописа превода уџбеничког
комплета Техника и технологија (Уџбеник, Упутство за коришћење материјала за
конструкторско моделовање и материјал за конструкторско моделовање), за пети разред
основне школе, на русинском језику и писму, аутора Ненада Стаменовића и Алексе
Вучићевића, достављен је Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и
националне мањине - националне заједнице дана 11.12.2018. године.
У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице је донео решења о одобравању 15 уџбеника
на језицима националних мањина за основну школу:
31.10.2018. 128-61-729/2018-01, Маша и Раша – свет око нас (превод), Клет
словачки језик 1.р. ОШ
Зоран Гаврић, Драгица Миловановић
2.
31.10.2018. 128-61-732/2018-01, Маша и Раша – свет у мојим рукама –Ликовна
култура (превод) Клет
словачки језик
1.р. ОШ „Сања Филиповић“
3.
31.10.2018., 128-61-731/2018-01, Математика (1-4 део), превод Нови Логос
словачки језик
1.р.ОШ
Ива Иванчевић Илић, сенка Тахировић
4.
19.11.2018., 128-61-761/2018-01, Маша и Раша - Свет око нас 1-2 део, (превод) Клет
русински језик
1.р.ОШ
Зоран Гаврић, Драгица Миловановић
5.
19.11.2018., 128-61-763/2018-01, Ликовна култура, превод (Клет)
русински
језик 5.р. ОШ
Сања Филиповић
6.
22.11.2018., 128-61-766/2018-01
Историја 5 (превод) Клетт русински језик
5. р. ОШ
Љиљана Недовић, Емина Живковић
7.
22.11.2018., 128-61-524/2018
Граматика словачког језика са ел. нац. култ.
Завод за уџбенике, словачки језик 7. и 8. р. ОШ „Ана Макишова“, Мариена Корош
8.
22.11.2018., 128-61-518/2018, Ликовна култура (обједињени додатак), Завод за
уџбенике, словачки језик 5,6,7 и 8.р. ОШ “Михаил Ђуровка“, Данијела Тришка
9.
03.12.2018., 128-61-737/2018,
ЦД уз уџбеник Музичка култура, Завод за
уџбенике
словачки језик
5. р. ОШ “Мариена Кривак – Станковић“, Јурај Суђи
10.
10.09.2018., 128-61-410/2018-01, ЦД (звучна читанка) уз Читанку, Завод за
уџбенике словачки језик 4 р. ОШ “Милина Флорианова“, Светлана Золњан
1.
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11.
06.12.2018., 128-61-762/2018-01, Географија 5 (превод), Клетт,
русински језик 5 р. ОШ
„Винко Ковачевић“, Сања Топаловић
12.
06.12.2018., 128-61-765/2018-01, Биологија 5. (превод), Нови Логос, русински језик
5. р. ОШ
„Гордана Субаков Симић“, Марина Дрндарски
13.
17.12.2018., 128-61-772/2018-01, Ликовна култура 1. (превод) Клетт русински
језик 1.р. ОШ „Сања Филиповић“
14.
17.12.2018., 128-61-773/2018-01, Техника и технологија, (превод), Клетт русински
језик 5. р. ОШ “Ненад Стаменовић“, Алекса Вучићевић
15.
17.12.2018., 128-61-532/2018-01, Мађарски језик са ел. нац. Културе, Завод за
уџбенике
мађарски језик
7 р. ОШ
„Јоланка Ковач“.
У поступку одобравања се налази 4 уџбеника /уџбеничка комплета:
1.
Уџбенички комлет Хрватски језик за 5 р. ОШ
(Снага речи – читанка, Снага речи – радна биљежница уз Читанку, Хрватски језик –
уџбеник, Хрватски језик – радна биљежница уз уџбеник) Бигз Анита Шојат, Крешимир
Багић и група аутора
2.
Слово по слово – почетница за 1. р. ОШ на хрватском језику
( Бигз) Терезија Зокић, Бенита Владушић
3.
Чешки језик са елементима националне културе за 1. р ОШ
(Завод за уџбенике) Валентина Симиџија Хоц, Тереза Стаменковић
4.
Географија за 5. р, ОШ на словачком језику (превод)
(Клетт)
Винко Ковачевић, Сања Топаловић.
Комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били
универзитетски професори и наставници језика националне мањине, одобрила је превод
на босански језик већ одобреног уџбеничког комплета: Свет око нас, уџбенички комплет
за први разред основне школе, издавач Креативни центар, Београд.
У процедури одобравања су следећи уџбенички комплети:
− Српски као нематерњи за шести разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд;
− „Здраво децо!“ – Српски као нематерњи језик за први разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд;
− „Од игре до слова“ – Српски као нематерњи језик за други разред основне школе,
Завод за уџбенике, Београд;
− „Свет је леп“ – Српски као нематерњи језик за трећи разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд.
3.8.1.8. Израда Правилника о препознавању дискриминације у образовању усмереног
на превенцију дискриминације и сегрегације националних мањина у образовању.
Рок: I-II квартал 2016.
Иницијални извештај
Договорено је да се не ради правилник него да се у Закон о основама система образовања и
васпитања измени члан о забрани дискриминације, прошири на забрану свих облика
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дискриминације у образовању, обавезу установа образовања да формирају тим
који се односи на заштиту од насиља и дискриминације. Да се изради Протокол о препознавању
облика дискриминације, превенцији и поступању (у складу са израђеним нацртом Правилника).
Први извештај
С обзиром на важност превенције и сузбијања дискриминације у друштву, МПНТР је припремило
и усвојило “Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања”
("Службени гласник РС", бр. 22/2016), фебруара 2016. Тренутно се (крај маја 2016) формира Радна
група која ће припремити Упутство за примену овог Правилника. Радна група је састављена од
експерата/киња из релевантних сектора МПНТР, затим Канцеларије за људска и мањинска права,
Министарства државне управе и локалне самоуправе, а у улози посматрача су представници/це
независних институција Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности.
У сарадњи са УНИЦЕФом припрема се сет обука за запослене у области образовања за примену
Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране
запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања.
Други извештај:
Активност у потпуности испуњена.
Трећи извештај:
Активност је у потпуности реализована.
Пети извештај:
Нема промена.
Шести извештај
Радна група која је формиран у оквиру пројекта „Подршка имплементацији регулативе у
области антидискриминације у образовању“ (јул 2016 - децембар 2017) активно ради на
унапређивању законске регулативе у области препознавања и реаговања на дискриминацију у
образовно-васпитним установама. С обзиром да је претходни Закон о основама система
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење 68/2015 i 62/2016 - одлука УС) дефинисао подзаконски акт којим се
регулише препознавање, али не и реаговање на случајеве дискриминације у образовноваспитним установама, Радна група је радила на изменама и допунама овог Закона у циљу
јаснијег дефинисања процедура за реаговање на дискриминацију. Резултат се огледа у
допунама новог Закона о основама система образовања и васпитања, који је усвојен крајем
септембра 2017. У овим околностима у којима се област антидискриминације додатно и
јасније дефинише, Радна група је одлучила да ради, поред постојећег Правилника о ближим
критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запо сленог, детета,
ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања (усвојен фебруара 2016 „Службени гласник РС“, број 22/16) ради на новом документу. Нови Правилник на чијем се
креирању тренутно ради, садржаваће механизме за препознавање и за реаг овање на
дискриминацију у образовно-васпитним установама, као и нивое дискриминације и кораке у
поступању. Ово решење значајно ће унапредити системско деловање у области борбе против
дискриминације у образовном систему. Питање сегрегације и мере за десегрегацију биће
саставни део новог подзаконског акта.
Седми извештај
Ради унапређивања законске регулативе у области препознавања и реаговања на
дискриминацију у образовним и васпитним установама, у оквиру новог Закона о основама
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система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017) од
07.10.2017. године, усвојени су чланови који ближе уређују забрану дискриминације, забрану
понашања која вређа углед, част и достојанство и обавезе органа и појединаца у реаговању на
ситуације дискриминаторног понашања. Ужа, стручна радна група, формирана на нивоу
МПНТР са циљем дефинисања предлога текста за нови Правилник о поступању установе у
случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања одржала је, током овог
извештајног периода, 5 радних састанака и 2 радинице на којима се радило на тексту будућег
Правилника. Текст будућег Правилника је у завршној фази израде а њиме се прописује
поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начини спровођења
превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог,
родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела
установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације. Посебно је важно нагласити да
је новим предлогом Правилника дефинисана сегрегација, као и превентивне активности на нивоу
јединице локалне самоуправе у спречавању сегрегације, превентивне активности установе на
спречавању сегрегације, затим интервенција и мере десегрегације и мере које се примењују за
појединачно дете и ученика током процеса десегрегације. МПНТР ради на формирању Радне групе
састављене од ресорних министарстава која ће разматрати предлог текста новог Правилника и
предложити министру просвете коначни текст овог подзаконског акта.
Осми извештај
Нови подзаконски акт произашао из Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", број 88/2017) а који дефинише поступање и обавезе органа и појединаца у реаговању
на ситуације дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства прошао је
секторска мишљења у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а предлози су
усаглашени. Формирана је међуминистарска радна група која ће разматрати нацрт документа.
Девети извештај
Предлог Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части и достојанства налази се у процедури прибљања мишљења од
належних институција. Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са МПНТР у фази израде
приручника за запослене у школи, родитеље и децу ће говорити о препознавању дискриминације
али и о механизмима заштите. Важно је напоменути да ће нови правилник о поступању установе
дефинисати и превенцију сегрегације, као и мере за десегрегацију о чему ће такође бити речи, пре
свега, у приручнику за наставнике, али у и приручнику за родитеље.
Десети извештај
Министар просвете, науке и технолошког развоја потписао је Правилник о поступању установе у
случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства
који је обајвљен у Службеном гласнику РС број 65/2018. Правилник ће бити презентован
наставницима и стручним сарадницима, као и организацијама цивилног друштва. Повереник за
заштиту равноправности у сарадњи са МПНТР у фази израде приручника за запослене у школи,
родитеље и децу ће говорити о препознавању дискриминације али и о механизмима заштите.
Важно је напоменути да ће нови правилник о поступању установе дефинисати и превенцију
сегрегације, као и мере за десегрегацију о чему ће такође бити речи, пре свега, у приручнику за
наставнике, али у и приручнику за родитеље.

Једанаести извештај
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части и достојанства (Службени гласник РС број 65/2018)
достављен је свим установама преко школских урпава на упознавање са садржајем. Циљ
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новог Правилника је да се установи пруже алати за реаговање када се
посумња или утврди дискриминаторно понашање, али и да се делује превентивно и ради
на подизању свести о важности равноправности и праведности у образовању.
Правилником су, поред интервентних активности, дефинисане и обавезе и одговорности
ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника, запосленог, трећег
лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од
дискриминације. Нови Правилник о поступању установе је препознао типичне ситуације
дискриминације које су најчешће у нашим школама, а то су: излагање подсмеху ученика
по основу националности, омаловажавање по основу личног својства, имитирање хода,
говора, изгледа и подсмевање ученика са сметњама у развоју или инвалидитетом,
ословљавање погрдним именима, изражавање стереотипа и предрасуда о припадницима
одређене групе, причање увредљивих и понижавајућих шала и вицева о припадницима
одређене групе, промовисање родних стереотипа у вези са очекивањима, успесима и
достигнућима девојчица и дечака. Дефинисана су права, обавезе и одговорности и у
превентивним и у интервентним активностима, одговорни ће брже и сигурније приступати
предузимању прописаних мера и активности.Такође, омогућено је да се применом
матрице за процену ризика, процени ниво дискриминаторног понашања и даље делује у
складу са утврђеним. Такође, новим Правилником су препознате и типичне ситуације
стављања у неповољни положај као што су: одбијање уписа учесника у образовању због
личног својства, скраћивање/сужавање плана и програма наставе и учења намењено
учеснику у образовању из осетљиве друштвене групе, необезбеђивање додатне образовне
подршке, неоправдана примена нижих критеријума за оцењивање ученика и одраслих
ромске националности, необезбеђивање наставног материјала прилагођеног учесницима
образовања са инвалидитетом и сметњама у развоју, неукључивање ученика из осетљивих
друштвених група у ученички парламент, изостављање учесника у образовању из
појединих активности у току наставе због његових личних својстава. Примена овог
Правилника омогућиће установама да саме уоче ситуације које могу бити
дискриминаторне и отклоне их пре него што произведу негативне ефекте. Значај новог
Правилника огледа се у превентивним активностима које налаже установи образовања,
али и у интервенцији којима се дискриминација зауставља, осигурава безбедност учесника
у образовном и васпитном процесу (трпе, сведоче и чине) смањује ризик од понављања,
ублажавају последице за све учеснике, прате се ефекти предузетих мера. Са друге стране
додатну важност представљају кораци у интервенцији у случају дискриминације које
прописује нови Правилник а то су: проверавање добијене информације, заустављање
оваквог понашања и смиривање учесника, обавештавање и позивање родитеља,
прикупљање релевантних информација и консултације, предузимање и праћење мера и
активности.
Нови Правилник је презентован у Медија центру у Београду просветним саветницима,
инспекторима и представницима школских управа 16. октобра 2018. године а 17. октобра
2018. године Правилник је представљен представницима цивилног друштва и
представницима основних школа. У презентацији документа учествовали су: помоћница
министра за предшколско и основно образовње и вапситање, државна секретарка,
руководитељка Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и
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дискриминације, републичка просветна инспекторка, експерткиња која
је припремала документ, затим представници УНИЦЕФа.
Током оба догађаја развијена је активна дискусија о изазовима и могућностима примене
овог документа, као и о улогама одређених актера у овом процесу.
МПНТР је у оквиру МАДАД 2 пројекта и активности Унапређивање капацитета
образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у
Републици Србији, као једну од тема у дводневном тренингу уврстило информације о
новом Правилнику, структуру, новине које су предложене, као и примену у пракси. У
оквиру МАДАД пројекта биће едуковано 600 васпитача-ица, наставника-ица основних и
средњих школа током децембра 2018, јануара и фебруара 2019. У овом извештајном
периоду реализоавно је укупно 14 обука и то 6 обука за основни модул и 8 обука за
напредни модул. У обукама је учествовало: Основни модул – 177 учесника и учесница у
основном модулу и 204 учениска и учесница у напредном модулу, укупно 381 учесникица. У реализацији основног модула учествовали су представници 43 школе, а током
реалчизације напредног модула представнци 57 школа. За сад смо имали укључене две
предшколске установе.
Презентација Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређање угледа, части и достојанства личности
(Сл.гласних РС, бр.65/2018), одржана је поводом завршетка друге године пројекта „Заједно
ка средњој школи“, који спроводи Центар за образовне политике уз подршку Дечије
фондације „ Песталоци“. У раду су учествовали представници 10 основних школа.
3.8.1.9. Увођење садржаја и тема које развијају знање о правима националних
мањина и основним карактеристикама националних мањина које живе у Републици
Србији, унапређују културу толеранције између припадника већинског народа и
националних мањина, као и за увођење таквих програма у програме формалног
образовања.
Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених
програма.
Веза са Акционим планом за спровођење Стратегије превенције и заштите од
дискриминације – мера 4.1.1)
Рок: Утврђивање и увођење основних тема и облика рада у формално образовање:
Континуирано, почев од усвајања новог закона о уџбеницима
Спровођење сталне оцене учинка, праћење и унапређење ефеката уведених
програма: Континуирано почев од увођења
Први извештај
Нема промена.
Други извештај:
Нема промене. Увођење ових садржаја и тема може се остварити у оквиру већих интервенција на
наставним програмима које су планиране и обухватају све предмете. Зато се ова активност може
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
очекивати 2017. јер је Завод у свом предлогу Плана рада за следећу годину
планирао измене наставних програма у гимназији и општеобразовних предмета у стручним
школама.
Трећи извештај:
На основу захтева Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 110-00-00407/2016-07
од 15.11.2016. Завод за унапређивање образовања и васпитања је приступио формирању радне
групе која ће радити на измени наставног плана и програма за II циклус основног образовања и
васпитања, у првој фази на измени програма само за 5 разред и даље сукцесивно за 6,7 и 8 разред.
У припреми нових наставних програма водиће се рачуна да се уграде садржаји и теме које
развијају знање о правима националних мањина и основним карактеристикама националних
мањина које живе у Републици Србији.
Четврти извештај:
Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио предлог новог Наставног програма
исходовно оријентисаног за 5 разред и проследио га 3.3.2017. Министарству просвете, науке и
технолошког развоја на даљу процедуру усвајања. Увидом у циљеве и исходе неких предмета види
се намера да се код ученика унапређује култура толеранције између припадника већинског народа
и националних мањина, с тим да се очекује више исхода из ове области у програмима за 6,7, и 8
разред. На пример, циљеви следећи наставних предмета:
Циљ наставе и учења српског као нематерњег језика јесте оспособљавање ученика да се служи
српским језиком на основном нивоу у усменој и писаној комуникацији ради каснијег успешног
укључивања у живот заједнице и остваривања грађанских права и дужности, као и уважавање
српске културе и развијање интеркултуралности као темељне вредности демократског друштва.
Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком
систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и
усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према
сопственом језику и културном наслеђу.
Циљ наставе и учења ликовне културе је да ученик развија визуелно опажање, стваралачко
мишљење и естетске критеријуме како би био оспособљен за визуелну комуникацију и креативно
решавање проблема, као и одговоран однос према наслеђу визуелне културе свог и других народа.
Циљ наставе и учења музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку
умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску перцепцију
и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других
нaрoдa.
Исходи у предмету грађанско васпитање. Ученик ће бити у стању да:
−
препозна и анализира сличности и разлике између ученика у групи
−
прихвата друге ученике и уважава њихову различитост
−
наводи примере из свакодневног живота предрасуда, стереотипа, дискриминације,
нетолеранције по различитим основама
−
проналази примере нетолеранције и дискриминације у књижевним делима која чита
−
у медијима проналази примере предрасуда, стереотипа, дискриминације, нетолеранције по
различитим основама и критички их анализира.
Пети извештај:
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице активно учествује у раду Радне групе за израду програма и исхода за предмет Српски
као нематерњи језик, као и активностима које се у том контексту организују (представници
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Секретаријата су били присутни приликом посета школама у Војводини у
којима се реализује настава Српског као нематерњег језика у периоду од 31. 05. до 02. 06. 2017.
године).
Шести извештај
Радна група коју је формирао Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Мисије
ОЕБС-а у Србији, урадила је предлог нових исхода и наставних садржаја за предмет Српски као
нематерњи језик (за комплетно доуниверзитетско образовање), прилагођен стварним потребама
ученика који припадају различитим националним заједницама и имају различите полазне основе у
познавању српског језика. Предлог програма урађен је у два формата (А и Б). Програм Б намењен
је ученицима чији матерњи језик припада групи словенских језика (или живе у мешовитим
срединама), а програм А ученицима чији матерњи језик припада несловенским језицима и они
живе у хомогеним срединама те немају додира са српским језиком. Планирано је да документ буде
представљен мађарској, бошњачкој, албанској, словачкој, русинској, бугарској, румунској и
хрватској заједници, а да предлог буде финализиран тек после добијаних коментара. Такође, у
циљеве и исходе предмета пажљиво су уведени интеркултурални обрасци.
У оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније „Horizontal Facility“ који пружа подршку југоисточној Европи и Турској у испуњавању европских стандарда, као и приближавању легислативи
Европске уније у оквиру процеса проширења у току је реализација активности - Јачање заштите
националних мањина у Србији. Активност ће се фокусирати, између осталог, и на јачање
образовања на мањинским језицима. Изабрани су издавачи (ЈП Завод за уџбенике и Клет) чији ће
уџбеници бити предмет анализе. Одабрани су и наставни програми за предмете:
 Српски језик и књижевност: I-VIII разред ОШ и I-IV разред гимназије;
 Историја: VII – VIII разред ОШ и III-IV разред гимназије и средњих школа
 Свет око нас: I-II разред ОШ;
 Географија: VI-VIII разред ОШ, II-IV разред гимназије;
 Познавање природе и друштва: III-IV разред ОШ
 Ликовна уметност: I-VIII разред ОШ и I-IV разред гимназије;
 Музичка уметност: I-VIII разред ОШ и I-IV разред гимназије.
 Социологија: IV разред гимназије;
 Устав и права грађана: IV разред гимназије.
Ови наставни предмети ће бити предмет анализе.
Седми извештај
Резултат састанка МПНТР са представницима Савета Европе у вези са реализацијом пројекта
Савета Европе и Европске уније који пружа подршку Југо-источној Европи и Турској „Хоризонтал
фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у Србији, одржаног 27. новембра 2017.
године је ревидирање тренутног плана рада и груписање активности, а сам пројекат ће бити
продужен до априла 2019. године. Једна од активности односи се на анализу садржаја појединих
уџбеника, а пројекат „Хоризонтал фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у
Србији ће омогућити ангажовање експерта за ову активност.
Осми извештај
Кроз реализацију пројекта Савета Европе и Европске уније који пружа подршку Југо-источној
Европи и Турској „Хоризонтал фацилити“ ХФ – 33 - Јачање заштите националних мањина у
Србији, реализована је анализа изабраних наставних планова и програма, предметних
компетенција и образовних стандарда, представљени у овом извештају, показују хетерогену
ситуацију у погледу присуства и односа према националним мањинама у образовном оквиру у
Републици Србији. Битно је нагласити да се званични документи који се односе на образовање,
односно на стандарде и наставне програме (нарочито на задатке и наставне јединице) за одређене
школске предмете којима се овај извештај бави (Природа и друштво и Музичка култура у првом
циклусу; Српски језик и књижевност и Географија у другом циклусу, и Географија, Социологија и
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Устав и права грађана у трећем циклусу), непосредно баве питањем
националних мањина или њиховом културном баштином те да представљају позитивне трендове
или примере. Иако се препознаје одлучност законодавца да националне мањине уврсти као
саставни део ових докумената, анализа показује да та намера није јасна услед неодређених и
општих формулација задатака или садржаја наставних програма (нарочито када се културна
баштина одређује заменицом „наша“ или када је скривена иза општих циљева и свеобухватних
вербализација). Националне мањине се у програмима за основну школу углавном помињу у вези
са музиком (с изузетком предмета Природа и друштво и делимично предмета Географија) а опште
узев се помиње ограничени број мањина (списак оних који се појављују у предмету Музичка
култура је дужи али се иначе помиње по један мађарски аутор или неко из бивше Југославије).
Информације о националним мањинама у вези са музиком не представљају нужно недостатак, али
би тенденцију ка превасохдно “фолклористичком” представљању националних мањина, требало
избећи. Образовни изазов подразумевао би примену уравнотеженог и промишљеног приступа
идентитету локалног „завичаја“ или окружења и његовом проширењу на општи
друштвени/државни ниво. Пун потенцијал садржаја од значаја за питање националних мањина је
потцењен. Он није контекстуализован на начин којим се подржава разумевање културне
разноликости и њеног доприноса развоју толеранције и узајамног уважавања у мултикултуралном
и мултиетничком друштву. Наставницима је препуштено да држе наставу о одређеним важним
садржајима без конкретних упутстава да настава треба да доведе до развоја интеркултуралних
компетенција ученика, њиховог упознавања са припадницима различитих етничких/националних
група. Предмет Историја препознат је као један од најважнијих за јачање свести о различитим
погледима на прошлост, укључујући положај и перспективу националних мањина. Анализа
наставних програма за предмет Историја указује на то да се током целог образовања, од првог до
краја трећег циклуса, у предметима Природа и друштво, Историја, и донекле, Географија, не бави
се питањем националних мањина које данас живе у Србији на одговарајући и задовољавајући
начин. Може се закључити да у постојећем садржају програма недостаје или да није довољно
транспарентан потпун увид у процес стварања савременог мултикултуралног и мултиетничког
српског друштва и државе. Неговање националног идентитета и јачање свести о значају културне
баштине као кључне компоненте идентитета у основи се изражавају у изазивању осећања
патриотске свести и припадности Републици Србији, при чему се не узимају у обзир посебне
карактеристике разних националних мањина које данас живе у Србији.
Препоруке и предлози за превазилажење утврђених недостатака истакнутих у овом извештају,
биће реализовани у сарадњи са међународном организацијом ЕЦМИ - Европски центар за
мањинска питања која се бави истраживањима јавних мањинских полтиика и пружа саветодавне
услуге у овој области.
Девети извештај
Одржан округли сто „Анализа презентације националних мањина у уџбеницима и образовним
програмима и Образовање на језицима националних мањина у Србији, шта родитељи и ученици
треба да знају?“, 27. јуна 2018. године у Београду. Ова активност је организована од стране
пројекта “Јачање заштите националних мањина у Србији”, у оквиру Заједничког програма
Европске уније и Савета Европе “Хоризонтал Фацилитy” за Западни Балкан и Турску, у сарадњи
са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Заједнички програм, Европска унија и
Савет Европе пружа подршку земљама корисницама, у оквиру процеса проширења, у усклађивању
са стандардима Савета Европе и правним тековинама Европске уније. У оквиру пројекта израђена
су два извештаја, Извештај о заступљености националних мањина у наставним програмима и
образовним стандардима Републике Србије, Извештај о процени информација које пружају о
националним мањинама и њиховом приказу у уџбеницима, као и информативни материјал Образовање на језицима националних мањина у Србији, шта родитељи и ученици треба да знају?
У раду су учествовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
националних савета националних мањина, а резултат су прикупљена мишљења и препоруке за
даљи рад.
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Израђени су и усаглашени са Законом о основама система образовања и
васпитања (Сл. гласник 88/20179) нови програми наставе и учења за обавезан предмет матерњи
језик/говор и изборни матерњи језик/говор с елементима националне културе, за за следеће
предмете:
- 1. разред основне школе
Словачки језик и Словачки језик с елементима националне културе; Русински језик и Русински
језик с елементима националне културе; Албански језик; Босански језики Босански језик с
елементима националне културе; Румунски језик и Румунски језик с елементима националне
културе; Хрватски језик и Хрватски језик с елементима националне културе; Мађарски језик и
Мађарски језик с елементима националне културе; Буњевачки говор са елементима националне
културе; Бугарски језик и Бугарски језик с елементима националне културе; Чешки језик с
елементима националне културе; Македонски језик с елементима националне културе; Влашки
говор с елементима националне културе; Ромски језик с елементима националне културе;
Словеначки језик с елементима националне културе; Украјински језик с елементима националне
културе;
- 5. разред основне школе
Словачки језик и Словачки језик с елементима националне културе; Русински језик и Русински
језик с елементима националне културе; Албански језик; Босански језики Босански језик с
елементима националне културе; Румунски језик и Румунски језик с елементима националне
културе; Хрватски језик и Хрватски језик с елементима националне културе; Мађарски језик и
Мађарски језик с елементима националне културе; 8 Буњевачки говор са елементима националне
културе; Бугарски језик и Бугарски језик с елементима националне културе; Чешки језик с
елементима националне културе; 11 Македонски језик с елементима националне културе; Влашки
говор с елементима националне културе; Ромски језик с елементима националне културе;
Словеначки језик с елементима националне културе; Украјински језик с елементима националне
културе
1. разред гимназије
Албански језик; Босански језик; Бугарски језик; Хрватски језик; Мађарски језик; Румунски језик;
Русински језик; Словачки језик.
У припреми је писање нових програма оријентисаних на исходе учења за 2. и 6. разред основне
школе.
На припреми предлога плана и програма учествују радне групе чије саставе предлажу национални
савети националних мањина.
Национални савети националних мањина предлажу додатне садржаје наставним предметима: свет
око нас, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура и историја, којима се
изражава специфичност националне мањине. Завод за унапређивање образовања и васпитања је
дао стручно мишљење на додатне садржаје оних националних савета који су их и доставили (свега
пет). Очекује се да ће у наредном периоду и остали савети доставити своје предлоге који ће бити
објављени у склопу програма наставе и учења оних предмета којима садржински припадају.
Пројекат „Наш град, наше школе“
У марту су реализоване три дводневне радионице за ученике основних и средњих школа као и две
тродневне обуке за наставнике из партнерских школа. У периоду од 07. до 24.маја група од 40
ученика је, у оквиру програма интеркултуралне размене „Песталоци дечије фондације“, боравила
у дечијем селу Троген у Швајцарској. Ученици из 6 школа са територије општине Бујановац имали
су прилику да активно учествују у едукативним радионицама заједно са својим вршњацима из
Швајцарске. Школе обухваћене у овом програму су биле ССШ „Свети Сава“, ОШ „Наим
Фрашери“, ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Али Бекташи“ Несалце и ОШ „Вук С. Караџић“
Левосоје.
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Теме које су обрађиване у овом програму су биле: интеркултурално
образовање, разумевање различитости, права детета, теме о стереотипима и предрасудама итд. До
краја године је планирана реализација треће обуке за наставнике и две радионице за ученике.
Пројекат „Наша прича“
Почетком јуна је реализована трећа и последња дводневна радионица за ученике из партнерских
школа у Прешеву (ОШ „Вук Стефановић Караџић“ и ОШ „Ибрахим Кељменди“). До краја године
је планирана промоција публикације у форми студије случаја на основу примера остварене
сарадње, искуства предавача у току обука и радионица, доприноса учесника и примера добрих
пракси.
У оквиру пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ представља двогодишњу
активност коју суфинансирају Европска унија и Савет Европе, а у оквиру Програма Европске
уније - Савета Европе под називом „Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску“ одржана је
конференција „Демократска култура – са речи на дела“ У Копенхагену 22-24.априла 2018. године.
У раду су, поред МПНТР, учествовали представници школа које реализују мере и активности за
борбу против дискриминације и механизме за праћење ових мера. Теме којима су се учесници
бавили су: компетенције за демократску културу у свеобухватном едуактивном приступу,
представљање Мреже саветника за образовне политике Савета Европе (ЕПАН мрежа).
Десети извештај
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања развијао је стандарде за предмет Матерњи
језик и књижевност у 2017. Години за припаднике националних мањина чији су матерњи језици
мађарски, хрватски, русински, румунски, албански, босански, бугарски и словачки језик.
Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег
образовања у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 13/2018 од 17.7.2018. године, а
ступио је на снагу 25.7.2018. године.
Нови програми наставе и учења за обавезан предмет матерњи језик/говор и изборни предмет
матерњи језик/говор с елементима националне културе су објављени у Службеном гласнику.
За 1. разред основне школе објављени су:
Словачки језик и Словачки језик с елементима националне културе; Русински језик и Русински
језик с елементима националне културе; Албански језик; Босански језик и Босански језик с
елементима националне културе; Румунски језик и Румунски језик с елементима националне
културе; Хрватски језик и Хрватски језик с елементима националне културе; Мађарски језик и
Мађарски језик с елементима националне културе; Буњевачки говор са елементима националне
културе; Бугарски језик и Бугарски језик с елементима националне културе; Чешки језик с
елементима националне културе; Македонски језик с елементима националне културе; Влашки
говор с елементима националне културе; Ромски језик с елементима националне културе;
Словеначки језик с елементима националне културе; Украјински језик с елементима националне
културе.
За 5. разред основне школе објављени су:
Словачки језик и Словачки језик с елементима националне културе; Русински језик и Русински
језик с елементима националне културе; Албански језик; Босански језики Босански језик с
елементима националне културе; Румунски језик и Румунски језик с елементима националне
културе; Хрватски језик и Хрватски језик с елементима националне културе; Мађарски језик и
Мађарски језик с елементима националне културе; 8 Буњевачки говор са елементима националне
културе; Бугарски језик и Бугарски језик с елементима националне културе; Чешки језик с
елементима националне културе; 11 Македонски језик с елементима националне културе; Влашки
говор с елементима националне културе; Ромски језик с елементима националне културе;
Словеначки језик с елементима националне културе; Украјински језик с елементима националне
културе
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За 1. разред гимназије објављени су:
Албански језик; Босански језик; Бугарски језик; Хрватски језик; Мађарски језик; Румунски језик;
Русински језик; Словачки језик.
Очекује се да ће Заводу за унапређивање образовања и васпитања у наредном периоду пристићи
предлози нових програма за 2. и 6. разред основне школе, како би се исти благовремено
припремили за усвајање и објављивање.
Национални савет немачке националне мањине је припремио своје програме наставе и учења за
предмет Матерњи језик / говор с елементима националне културе за 1. и 2. разред.
Национални савети националних мањина предлажу додатне садржаје наставним предметима: свет
око нас, природа и друштво, ликовна култура, музичка култура и историја, којима се
изражава специфичност националне мањине.
У оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније „Horizontal Facility (HF 33)“ који пружа
подршку југо-источној Европи и Турској у испуњавању европских стандарда, као и приближавању
легислативи Европске уније у оквиру процеса проширења у току је реализација активности Јачање заштите националних мањина у Србији. За потребе спровођења анализе модела
образовања ангажовани су експерти Савета Европе који ће, осим анализе модела, припремити
смернице за израду програма наставе и учењa. Ове смернице ће бити достављене националним
саветима националних мањина на коментаре, а потом и Заводу за унапређивање образовања и
васпитања.
Објављене су препоруке које проистичу из Извештаја о заступљености националних мањина у
наставним програмима и образовним стандардима Републике Србије и Извештаја о заступљености
и представљању националних мањина у школским уџбеницима у Републици Србији, које је
припремио проф. др. Марко Шуица у оквиру пројекта Савета Европе и Европске уније
„Хоризонтал Фацилитy (ХФ 33)“. Препоруке су дефинисане као вид подршке институцијама,
учесницима и заинтересованим странама у систему образовања у развијању свести (посебно
ученичке популације и запослених у образовању и култури) о потреби разумевања права, положаја
и партиципације националних мањина, прихватања културних различитости, развијању
толеранције, неговања заједничког живота и свеобухватне друштвене инклузије у Републици
Србији. Препоруке су усмерене ка институцијама које су надлежне за образовање а односе се на
програме наставе и учења за основну и средњу школу, унапређивање демократске културе у
школа, родне равноправности. Посебан сет препорука односи се на унапређивање квалитета
садржаја уџбеника (визуелног и текстуалног) који треба да одражава поштовање мањинских права,
као и сет препорука за унапређивање квалитета иницијалног образовања наставника који реализују
наставу на неком од језика националне мањине.

Једанаести извештај
Заједничка иницијатива Савета Европе и Европске уније „Програм подршке Европске
Уније и Савета Европе Западном Балкану и Турској” (Хоризонтал Фацилитy за Западни
Балакан и Турску) покренута је са циљем да помогне корисницима у Југоисточној Европи
и Турској у поштовању стандарда Савета Европе и захтева Европске уније у оквиру
процеса приступања. Активности у оквиру ове иницијативе засноване су на закључцима и
препорукама надзорних органа Савета Европе. Један од циљева ове иницијативе је
„подизање свести о правима ационалних мањина и унапређивање толеранције”. Циљ је
јачање капацитета институција да обезбеде одговарајуће представљање националних
мањина у образовању и унапреде знање опште јавности о националним мањинама у
Републици Србији. У оквиру ове иницијативе припремљен је нацрт Смерница за
одговарајуће представљање националних мањина у образовним садржајима. Аутор је
редовни професор Универзитета у Новом Саду, проф. Др Јосип Иванић, декан Учитељског
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факултета на мађарском наставном језику у Суботици. Овај документ
произилази из Извештаја о заступљености националних мањина у наставним програмима
и образовним стандардима Републике Србије и Извештаја о заступљености и
представљању националних мањина у школским уџбеницима у Републици Србији, као и
препорука, које је пројекат израдио за потребе Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Поред општих смерница, у документу су предложене и конкретне
смернице које садржавају примере и упутства како да се препоруке на одговарајући начин
пренесу у образовни садржај. Потом, документ доноси сет смерница које се односе на
институције којима је у надлежности доношење, усаглашавање, спровођење, праћење и
евалуација програма наставе и учења. Последњи сет предложених смерница односи се на
садржаје уџбеника и могуће начине за укључивање садржаја о националним мањинама. У
наредном периоду овај документ ће бити достављен националним саветима националних
мањина на коментаре.
Пројекат „Наш град, наше школе“
У периоду од октобра до децембра су реализоване две дводневне радионице за ученике
основних и средњих школа као и једна тродневна обука за наставнике из партнерских
школа. Теме које су обрађиване у овом програму су биле: интеркултурално образовање,
разумевање различитости, права детета, теме о стереотипима и предрасудама. У децембру
је у великој сали Дома културе у Бујановцу представљен Водич кроз Бујановац виђен
очима младих, направљен током радионица а који приказује, осим описа омиљених места
младих, и њихове жеље како би хтели да њихов град изгледа, шта им недостаје, шта воле а
шта би променили. Водич је представљен кроз кратку представу у којој је учествовало око
50 ученика и ученица из 6 основних и 2 средње школе са територије општине Бујановац.
Школе обухваћене у овом програму су биле ССШ „Свети Сава“, ОШ „Наим Фрашери“,
ОШ „Бранко Радичевић“, ОШ „Али Бекташи“ Несалце и ОШ „Вук С. Караџић“ Левосоје,
ОШ „Бора Станковић“, Кленике и ОШ „Мухарем Кадриу“, Велики Трновац. У следећој
години планирано је да се пројекту прикључити још две основне школе „Сами Фрашери“,
Лучане и „Драгомир Трајковић“, Жбевац.
Пројекат „Наша прича“
Током периоду од октобра до децембра ученици учесници пројекта су снимали кратке
форме играних филмова на тему дечјих игара, спорта и забаве. У децембру месецу
реализована је пројекција свих филмова настали у оквиру пројекта под називом „Наша
прича“ у форми завршног догађаја. До краја пројекта планирана је и промоција
публикације у форми студије случаја на основу примера остварене сарадње, искуства
предавача у току обука и радионица, доприноса учесника и примера добрих пракси.
Предложени су и усвојени нови програми наставе и учења за обавезан предмет Матерњи
језик и изборни програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе за
други и шести разред основне школе.
ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
Албански језик
Словачки језик
Словачки језик са елементима националне културе
Русински језик
Русински језик са елементима националне културе
Босански језик
Босански језик са елементима националне културе
Румунски језик
Румунски језик са елементима националне културе
Хрватски језик
Хрватски језик са елементима националне културе
Мађарски језик
Мађарски језик са елементима националне културе
Ромски језик са елементима националне културе
Буњевачки говор са елементима националне културе
Чешки језик са елементима националне културе
Влашки говор са елементима националне културе
Украјински језик са елементима националне културе
Словеначки језик са елементима националне културе
Немачки језик са елементима националне културе

ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Албански језик
Словачки језик
Словачки језик са елементима националне културе
Русински језик
Русински језик са елементима националне културе
Босански језик
Румунски језик
Румунски језик са елементима националне културе
Хрватски језик
Хрватски језик са елементима националне културе
Мађарски језик
Мађарски језик са елементима националне културе
Бугарски језик
Бугарски језик са елементима националне културе
Ромски језик са елементима националне културе
Буњевачки говор са елементима националне културе
Чешки језик са елементима националне културе
Влашки говор са елементима националне културе
Украјински језик са елементима националне културе
Словеначки језик са елементима националне културе

Предмет Буњевачки говор са елементима националне културе мења назив у Буњевачки
језик са елементима националне културе.
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Завод је дао мишљење о предлозима додатака програмима наставе и
учења за основно образовање и васпитање – садржаји који изражавају посебност
националне мањине из наставних предмета: Свет око нас, Природа и друштво, Музичка
култура, Ликовна култура и Историја, а које су доставили следећи национални савети:
Национални савет словачке националне мањине, Национални савет румунске националне
мањине, Национални савет русинске националне мањине, Национални савет мађарске
националне мањине, Национални савет хрватске националне мањине и Национални савет
бошњачке националне мањине.
3.8.1.10. Образовати стручни тим ради унапређења квалитета садржаја уџбеника,
наставних планова и програма као и других наставних материјала на свим нивоима
образовања и елиминисања дискриминаторских садржаја који се односе на
националне мањине, кроз:
- за континуирано праћење садржаја уџбеника и наставних материјала на свим

нивоима образовања;
- за израду стандарда и стручних упутства;
-утврђивања методологије извештавања и израде годишњег извештаја.
Веза са Акционим планом за спровођење Стратегије превенције и заштите од
дискриминације – мера
Рок: Образовање експертског тима: III квартал 2015.
Праћење садржаја уџбеника и наставних материјала, израда стандарда и стручних
упутства и мониторинг: Континуирано, почев од успостављања експертског тима.
Иницијални извештај
У складу са пословима које ЗУОВ обавља и који су регулисани Законом о основама система
образовања и васпитања ЗУОВ је припремио предлоге Правилника о плану уџбеника и Стандарда
квалитета уџбеника. У припреми Плана уџбеника у делу који се односи на националне мањине,
ЗУОВ је уважио предлоге представника националних мањина , у складу са договором са
представницима Координације националних савета националних мањина.
План уџбеника на језику и писму националних мањина и уџбеникa за предмете од интереса
националне мањине (основна школа и гимназија) прослеђен је Министарству просвете, науке и
технолошког развоја.
У сусрет иницијативи да се допуне правилници о наставним плановима и програмима предмета
ликовно, музичко, историја, природа и друштво и свет око нас, садржајима који су важни за
националне мањине, на писмени захтев Координације националних савета националних мањина
РС, ЗУОВ је заказао састанак са свим представницима мањина 18.11.2015. На састанку ће се
дефинисати кораци које су неопходни за реализацију наведених активности.
Први извештај
Усвојени су Стандарди квалитета уџбеника и План уџбеника у коме се налази попис уџбеника за
националне мањине.
Други извештај:
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2016. потписан је меморандум о сарадњи између МПНТР, Завода за уџбенике и
појединачних савета националних мањина који дефинише међусобна права и обавезе ове три
стране у поступку израде и издавања уџбеника на језику националних мањина. Из буџета
Републике Србије одвојена су средства којима се обезбеђује објављивање недостајућих уџбеника
за поједине националне мањине. За сваку од њих у меморандуму се наводи колико је предвиђено
уџбеника да се финансира који су преводи већ одобрених уџбеника, а колико је оних који се
изворно припремају на језику те националне мањине. На пример, из меморандума са Националним
саветом Албанске националне мањине може се видети да је предвиђено финансирање 35 уџбеника
који су превод одобрених уџбеника и 8 који ће бити изворно написани на алабанском језику.
Национални савети се обавезују да Завод за уџбенике обавесте о тиражу који је потребан за сваки
уџбеник . У овом тренутку, Заводу за унапређивање образовања и васпитања и Покрајинском
Заводу, који су, по Закону о уџбеницима, задужени за преглед ових уџбеника стигао је један број
уџбеника (највише на босанском језику) и они ће бити прегледани по новој процедури и новим
Стандардима квалитета уџбеника.
Након једнодневне обуке коју је ЗУОВ у априлу 2016. организовао за представнике националних
мањина за писање наставних програма који су у њиховој надлежности ( у складу са чланом 79
Закона о основама система образовања и васпитања) поједини национални савети припремили
су предлоге неких програма. У току септембра они су достављени ЗУОВ-у и сада су у фази
прегледа и давања мишљења.
Трећи извештај:
У последњем кварталу 2016. године Завод је добио на преглед укупно 63 рукописа на језицима
националних мањина и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

На румунском језику 4;
На словачком језику 1;
На хрватском 7;
На мађарском 1;
На бугарском 11;
На албанском 2;
На босанском 37.

У складу са Законом о уџбеницима формиране су радне групе које су прегледале достављене
рукописе и о њима дале стручну оцену, односно мишљење.
Четврти извештај:
Прегледани су сви рукописи на језицима националних мањина који су стигли у последњем
кварталу 2016. године. За неке од њих дата је позитивна оцена, неки су враћени на дораду у
складу са Законом о уџбеницима, а за неке од њих дата је негативна оцена јер нису у складу са
Стандардима квалитета уџбеника. За рукописе који су добили негативну оцену, у складу са
потписаним Меморандумом, обезбеђено је да не морају да чекају законске рокове за пријаву нових
рукописа (септембар) већ могу да их упуте на поновни преглед одмах чим их исправе у складу са
добијеном оценом.
Пети извештај:
У овом извештајном периоду Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице је донео решења о одобравању три уџбеника (Радна
свеска уз читанку на мађарском језику за шести разред основне школе, уџбеник за Ликовну
културу на хрватском језику за први и други разред основне школе).
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За 14 уџбеника за основну школу је у току процедура давања одобрења за
употребу (реч је о седам уџбеника на хрватском језику, три уџбеника на мађарском језику, два
уџбеника на словачком језику и по један уџбеник на македонском и русинском језику).
Издата су решења о одобравању уџбеника на језицима националних мањина, за које су издавачи
доставили захтев за одобрење у последњем кварталу 2016. године: и то:
1) на босанском језику 7;
2) на бугарском језику 4;
3) на мађарском језику 4;
4) на хрватском језику 6;
5) на румунском језику 3.
Укупно је одобрено 24 уџбеника – за основно образовање и васпитање. Издата су решења и за
Српски језик као нематерњи – за средњу школу (гимназије и средње стручне школе) – укупно 3
(три) уџбеника.
ЗУОВ:У овом периоду није било активности које се односе на унапређивање квалитета
садржаја уџбеника, наставних планова и програма као и других наставних материјала.
После обуке која се односила на припрему наставних програма за предмет матерњи језик за пети
разред основне школе, који је орјентисан на исходе и усаглашен са стандардима постигнућа,
национални савети националних мањина послали су почетком маја 2017. припремљене програме
који су упућени Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Националном просветном
савету.
Шести извештај
У току је преглед следећих уџбеника у ЗУОВ-у:
Преводи са бугарског језика:
1. Хемија, 7. разред
2. Историја, 7. разред
3. Математика, 8. разред
4. Географија, 7. разред
5. Историја, 8. разред
6. Географија, 8. разред
7. Математика, 7. разред
8. Физика, 8. разред
9. Биологија, 6. разред
Преводи са албанског језика:
1. „Весели вртић“, додатно наставно средство за предшколце
Ауторски уџбеници:
1. Босански језик са елементима националне културе, 1. разред
2. Босански језик са елементима националне културе, 7. разред
3. Босански језик са елементима националне културе, 6. разред
4. Босански језик са елементима националне културе, 4. разред
5. Босански језик са елементима националне културе, 5. разред
6. Босански језик са елементима националне културе, 2. разред
7. Читанка за босански језик, 4. разред
8. Читанка за босански језик, 8. разред
9. Граматика босанског језика, 4. разред
10. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 4. разред
11. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 3. разред
12. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 5. разред
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13. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 3. разред
14. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 2. разред
15. Радна свеска уз уџбеник за босански језик, 1. разред
16. Познавање природе и друштва на босанском језику, 4. разред
17. Словарица за босански језик за 1. разред основне школе
Седми извештај
Списак уџбеника на језицима националних мањина који су обрађени у ЗУОВ-у од 01.
октобра 2017.
Бошњачка национална заједница (уџбенике и додатна наставна средства припрема више
издавача, стога се наслови понављају):
1. Босански језик са елементима националне култуте за 4. разред основне школе
(одобрен);
2. Радна свеска за 4. разред основне школе (одобрен);
3. Читанка, 4. разред основне школе (одобрен);
4. Граматика, 4. разред основне школе (одобрен);
5. Читанка, 8. разред основне школе (у раду);
6. Наш језик, 2. разред основне школе (у раду)
7. Читанка, 4. разред основне школе (у раду);
8. Наш језик, 4. разред основне школе (у раду);
9. Радна свеска, 3. разред основне школе (у раду);
10. Радна свеска, 2. разред основне школе (у раду);
11. Радна свеска, 3. разред основне школе (у раду);
12. Босански језик са елементима националне култуте за 8. разред основне школе (у раду).
Бугарска национална заједница:
1. Физика за 7. разред основне школе – превод (одобрен);
2. Физика за 8. разред основне школе – превод (одобрен);
3. Биологија за 6. разред основне школе – превод (одобрен);
4. Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе – превод (одобрен);
5. Математика за 7. разред основне школе – превод (одобрен).
Осми извештај
ЗУОВ прати квалитет садржаја уџбеника, планова и програма наставе и учења и других наставних
материјала на свим нивоима образовања и елиминисања дискриминаторских садржаја који се
односе на националне мањине. У обрасцу, односно поступку давања стручне оцене квалитета
уџбеника или стручног мишљења о квалитету рукописа додатног наставног средства, осим
осталих показатеља који морају бити задовољени, једна од тачака (тачка IV) се односи на
усклађеност рукописа са чланом 11 Закона о уџбеницима – Једнаке могућности и забрана
дискриминације. Стандарди квалитета се се континуирано унапређују, а сваку промену прати
израда стручних упутстава која израђују референтне радне групе чијим радом координирају
саветници ЗУОВ-а.
Девети извештај
Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били
универзитетски професори и наставници језика националне мањине, су дале стручну оцену, с
предлогом да буду одобрени, за следеће уџбенике:
 Уџбеник за албански језик за први разред основне школе;
 Уџбеник за албански језик за први разред основне школе;
 Уџбенички комплет за албански језик за други разред основне школе;
 Радну свеску за албански језик за трећи разред основне школе;
 Српски као нематерњи језик за први разред основне школе;
 Комплет – српски као нематерњи језик за пети разред
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
Десети извештај
Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били
универзитетски професори и наставници језика националне мањине, су одобриле преводе већ
одобрених уџбеника/уџбеничких комплета, и то:
Босански језик
Музичка култура за 5. разред основне школе
Српски као нематерњи – читанка (Учимо српски језик) за 5. разред основне школе
Информатика и рачунарство за 5. разред основне школе
Математика за 5. разред основне школе
Босански језик и књижевност за 1. разред основне школе
Босански језик и књижевност за 5. разред основне школе
Свет око нас за 1. разред основне школе
Математика за 1. разред основне школе
Дина и Дино – Свет око нас за 1. разред основне школе
Географија за 5. разред основне школе
Историја за 5. разред основне школе
Дина и Дино – Математика за 1. разред основне школе
Ликовна култура за 5. разред основне школе
Дина и Дино – Музичка култура за 1. разред основне школе
Дина и Дино – Свет у мојим рукама – Ликовна култура за 1. разред основне школе
Техника и технологија за 5. разред основне школе
Музичка култура за 5. разред основне школе
Биологија за 5. разред основне школе
Бугарски језик
Историја за 1. разред гимназије
Албански језик
Математика за 1. разред основне школе
Свет око нас 1. разред основне школе

Једанаести извештај
ЗУОВ прати квалитет садржаја уџбеника, планова и програма наставе и учења и других
наставних материјала на свим нивоима образовања и елиминисања дискриминаторских
садржаја који се односе на националне мањине. У обрасцу, односно поступку давања
стручне оцене квалитета уџбеника или стручног мишљења о квалитету рукописа додатног
наставног средства, осим осталих показатеља који морају бити задовољени, једна од
тачака (тачка IV) се односи на усклађеност рукописа са чланом 13 Закона о уџбеницима –
Једнаке могућности и забрана дискриминације. Стандарди квалитета се се континуирано
унапређују, а сваку промену прати израда стручних упутстава која израђују референтне
радне групе чијим радом координирају саветници ЗУОВ-а.
Комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су били
универзитетски професори и наставници језика националне мањине, одобрила је превод
на босански језик већ одобреног уџбеничког комплета: Свет око нас, уџбенички комплет
за први разред основне школе, издавач Креативни центар, Београд.
У процедури одобравања су следећи уџбенички комплети:
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− Српски као нематерњи за шести разред основне школе, Завод за
уџбенике, Београд;
− „Здраво децо!“ – Српски као нематерњи језик за први разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд;
− „Од игре до слова“ – Српски као нематерњи језик за други разред основне школе,
Завод за уџбенике, Београд;
− „Свет је леп“ – Српски као нематерњи језик за трећи разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд.
3.8.1.12. Унапређење учења српског језика, као другог језика по методологији учења
страних језика.
Рок: Континуирано
Иницијални извештај
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у процесу израде образовних стандарда
за предмет Српски као нематерњи језик. Пројекат је започео у јануару 2015. године, а прва фаза
која обухвата израду предлога образовних стандарда за предмет Српски као нематерњи језик
заснованих на експертској процени и емпиријској провери ће завршити до краја 2015. године.
Радну групу чине 15 чланова: наставници Српског језика и књижевности на Филолошком
факултету у Београду и Српског као нематерњег језика на Филозофском факултету у Новом Саду,
наставници који предају Српски језик и Српски као нематерњи језик у основном и средњим
школама, саветници координатори за српски језик и књижевност у Заводу за вредновање
квалитета образовања и васпитања и Заводу за унапређивање образовања и васпитања, сарадница
Мисије ОЕБСа у Србији.
Радна група је дефинисала експертске предлоге стандарда за Српски као нематерњи језик за крај
првог циклуса основног образовања, крај другог циклуса основног образовања (завршетак
обавезног образовања) крај трећег циклуса образовања (средњошколско образовањe) на три нивоа
постигнућа, а крај основног образовања одраслих на два нивоа постигнућа. Урађени су задаци за
испитивање/тестирање предлога стандарда за крај другог и трећег циклуса образовања. Тренутно
је у току испитивање/тестирање стандарда за крај другог и трећег циклуса којим су обухваћени
сви ученици који уче Српски као нематерњи језик у Републици Србији ( 2890 ученика у 106
основних школа и 2656 ученика у 45 средњих школа).
До краја 2015. биће завршена анализа резултата, а на основу ње биће припремљена завршна
верзија стандарда почетком 2016.
Потом ће се организовати јавна расправа са представницима националних савета националних
мањина и после ње ће бити покренута процедура усвајања стандарда на Националном просветном
савету.
Први извештај
Током првог кватрала 2016. године завршена је обрада и анализа података добијених
испитивање/тестирање предлога стандарда и на основу тих резултата радна група је припремила
финални предлог стандарда за Српски као нематерњи језик. Овај предлог ће бити разматран на
скуповима који ће се организовати за сваки национални савет посебно. У расправи ће учествовати
представници националних савета, директори и стручни сарадници школа у којима се изводи
настава на матерњем језику, наставници српског као нематерњег језика и наставници матерњих
језика.
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Скупови су заказани и одржаће се по следећем распореду:
Национални савет бугарске националне мањине - 24. маја 2016. године
Национални савет албанске националне мањине - 25. маја 2016. године
Национални савет бошњачке националне мањине - 26. маја 2016. године
Национални савет хрватске националне мањине -7. јуна 2016. године
Национални савет мађарске националне мањине - 7. јуна 2016. године
Национални савет русинске националне мањине - 8. јуна 2016. године
Национални савет словачке националне мањине - 8. јуна 2016. године
Национални савет румунске националне мањине - 9. јуна 2016. године
Предлоге и сугестије ученика скупова радна група ће анализирати и у коначну верзију документа
уврстити оне за које сматра да унапређују предлог стандарда за Српски као нематерњи језик. До
краја јуна 2016. године предлог ће бити упућен на усвајање Националном просветном савету.
Други извештај:
Сви планирани скупови су одржани у складу са планираном динамиком.
На укупно осам стручних скупова учествовало је укупно 203 представника из школа
(наставника, стручних сарадника и директора) и националних савета националних мањина. У
Табели 1 дат је приказ динамике реализованих стручних скупова и броја учесника на њима.
Табела 1 . Стручни скупови за представнике школа и националних савета
Бр.
Место
Датум и време
Број
Национална
одржавања
одржавања
учесника
мањина
1.
Босилеград, Сала
24. мај 2016.
бугарска
11
Скупштине општине
14 – 16 часова
национална мањина
2.
Бујановац, просторије
25. мај 2016.
албанска национална
36
Мисије ОЕБС
10 – 12 часова
мањина
3.
Нови Пазар, просторије
26. мај 2016.
бошњачка
23
Мисије ОЕБС
10 – 12 часова
национална мањина
4.
7. јун 2016.
Суботица, Градска кућа
мађарска
41
11 – 13 часова
национална мањина
5.
7. јун 2016.
Суботица, Градска кућа
хрватска
19
15 – 17 часова
национална мањина
6.
8. јун 2016.
Руски Крстур, Дом
русинска национална
26
10 - 12 часова
културе
мањина
7.
Нови Сад, Средња
8. јун 2016.
словачка
38
машинска школа
15 – 17 часова
национална мањина
8.
Нови Сад, Средња
9. јун 2016.
румунска
9
машинска школа
9 – 11 часова
национална мањина
203 учесника
После одржаних скупова, свим националним саветима и основним средњим школама у којима са
изучава Спрски као нематерњи језик мејлом је послат предлог стандарда и представници
националних савета и наставници су позвани да дају своје мишљење и предлоге за унапређивање
стандарда.
На овај начин мишљење су доставили наставници из 13 школа: Хемијско технолошке школе,
Суботица, OШ „Majшaнски пут“, Субoтицa, ОШ „Ивaн Гoрaн Кoвaчић“, Субoтицa,
Хeмиjскo-прeхрaмбeнa срeдњa шкoлa, Чока, ОШ „ Свети Георгије“ из Уздинa, „Свeти Сaвa“,
Румeнкa, OШ „Кизур Иштвaн“, Субoтицa, Гимнaзиja „Mихajлo Пупин“, Кoвaчицa, OШ „Joжeф
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Aтилa“, Нoви Сaд, Mузичкa шкoлa, Субoтицa, ОШ „Брaтствo jeдинствo“,
Бajшa, OШ „Joвaн Mикић“, Субoтицa OШ „15 oктoбaр“, Пивницe.
Радна група је анализирала предлоге које су дали учесници јавних расправа и припремила коначну
верзију стандарда за Српски као нематерњи језик.
Мишљење о предлогу стандарда за Српски као нематерњи језик Заводу за вредновање квалитета
образовања и васпитања доставили су: Национални савет албанске националне мањине, Бошњачко
национално вјеће, Хрватско национално вјеће, Национални савет
мађарске националне мањине, Национални савет русинске националне мањине, Национални савет
словачке националне мањине, Национални савет румунске националне мањине.
Почетком септембра 2016. године покренута је процедура разматрања и усвајања Предлога
општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог, другог и
трећег циклуса образовања и крај основног образовања одраслих.
С обзиром да је развој стандарда за српски као нематерњи језик у завршној фази, Завод за
унапређивање образовања и васпитања је у предлогу Годишњег плана рада за 2017. предвидео
пројекат чији је циљ припрема нових наставних програма за овај предмет за основну и средњу
школу уважавајући стандарде и иницијално разумевање српског језика.
Трећи извештај:
Национални просветни савет је на седници која је одржана у уторак, 15. новембра 2016. године
усвојио Опште стандарде постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик. Очекује се да
стандарди буду објављени у Службеном гласнику и тиме постану обавезујући. При крају је израда
приручника за наставнике који предају српски као нематерњи језик за коришћење стандарда у
настави и сценарија за обуке. За следећу годину планирано је штампање приручника и реализација
обука за наставнике.
Четврти извештај:
Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик који су усвојени 15.
новембра 2016. године су у процесу процедуре њиховог објављивања у Службеном гласнику.
Текст приручника и сцeнарио обуке су завршени, али штампање приручника и обуке наставника
не могу да се реализују док документ Општи стандарди постигнућа за предмет Српски као
нематерњи језик не буде званично објављен.
Завод за унапређивање образовања и васпитања је у оквиру припреме предлога новог Наставног
програма исходовно оријентисаног за 5 разред припремио и предлог за предмет српски језик као
нематерњи. По први пут, а у складу са захтевима националних мањина припремљена су два
програма, и то:
•
ПРОГРАМ 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).
Осим тога, Завод је потписао уговор о сарадњи са Организацијом за европску сарадњу и
безбедност (ОЕБС) на припреми свих осталих наставних програма за овај предмет у основној и
средњој школи. Добијена средства омогућавају да се програми припреме у сарадњи са већим
бројем спољних сарадника из различитих националних мањина.
Пети извештај:
Донет је Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за
крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног
образовања одраслих („Службени гласник РС“, број 55/17).
Општи стандарди постигнућа објављени су у Правилнику о Општим стандардима постигнућа за
предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања,
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општег средњег образовања и основног образовања одраслих, "Службени
гласник РС", бр. 55/2017 од 2.6.2017. године, а овај Правилник је ступио на снагу 10.6.2017.
године. Започете су активности на штампању приручника и припреми обука за наставнике, које ће
се реализовати у наредном периоду. Започета је реализација пројекта Развој стандарда
постигнућа ученика за матерњи језик за крај средњег образовања.Ученици који похађају наставу
на матерњем језику према члану 9 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник
РС бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015) имају право да полажу матурски испит из матерњег
језика. Због тога је потребно развити стандарде постигнућа ученика за матерњи језик за крај
средњег образовања. Језици на којима ученици похађају наставу су: мађарски, албански,
румунски, словачки, хрватски, русински, бугарски и босански језик, па ће за те предмете бити
развијени стандарди за крај средњег образовања. Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања је, у сарадњи са Педагошким заводом Војводине, формирао 8 радних група, за сваки од
језика на којима се одвија настава посебну групу, које ће развијати стандарде за матерње језика за
крај средњег образовања. Чланове радних група предложили су представници националних савета
националних мањина и катедре одговарајућих факултета на основу критеријума које је дефинисао
Завод. Радне групе су започеле са радом и одржале први састанак 29.05. 2017. године у Заводу за
вредновање квалитета образовања и васпитања.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице активно учествује у раду Радне групе за израду програма и исхода за предмет Српски
као нематерњи језик, као и у активностима које се у том контексту организују (представници
Секретаријата су били присутни приликом посета школама у Војводини у којима се реализује
настава Српског као нематерњег језика у периоду од 31. 05. до 02. 06. 2017. године). Током
школске 2016/2017. године у општинама Прешево и Бујановац – у четири основне школе
(Ибрахим Кељменди, Сељами Халачи, Мухарем Кадриу и Наим Фрашери) ангажовано је 6
асистената за Српски као нематерњи језик. У реализацији наставе предмета Српски као
нематерњи језик учествовао је наставник и асистент/киња у настави. Почетком маја 2017.
тестирани су ученици наведених школа ради провере постигнућа ученика. Резултати су добијени,
али се чека састанак РГ како би аутори тестова представили резултате, упоредили их са
прошлогодишњим што треба да послужи као основ за припрему новог пројекта.
Шести извештај
Написан је и одштампан приручник за наставнике под називом Општи стандарди постигнућа за
предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања,
општег средњег образовања и основног образовања одраслих. Приручник је доступан за
преузимање на електронској адреси http://www.osce.org/mission-to-serbia/332536, а штампани
приручници биће подељени наставницима током обука. Припремљен је предлог програма обуке и
упућен Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради добијања статуса обуке од
јавног значаја.
Урађен је план обука који ће у 2017. обухватити наставнике који предају српски као нематерњи
језик ученицима који похађају наставу на албанском, односно мађарском језику, за остале
наставнике обуке ће се организовати током 2018. године.
План обукe нaстaвникa o стaндaрдимa зa прeдмeт српски кao нeмaтeрњи jeзик
ученицима чији је матерњи језик мађарски, односно албански
4. 11. 2017.

Суботица - обука за две групе наставника из Суботице, Сомбора,
Новог Сада, Бечеја и Србобрана

11. 11. 2017.

Кањижа – обука за једну групу наставника из Кањиже, Аде,
Сенте
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18. 11. 2017.

Бујановац – обука за две групе наставника из Бујановца,
Прешева и Медвеђа

19. 11. 2017.

Прешево – једна група наставника

Радне групе за израду стандарда за матерње језике за крај првог и другог циклуса обавезног
образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих настављају са радом
према планираној динамици.
Радна група коју је формирао Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз подршку Мисије
ОЕБС-а у Србији, урадила је предлог нових исхода и наставних садржаја за предмет Српски као
нематерњи језик (за комплетно доуниверзитетско образовање), прилагођен стварним потребама
ученика који припадају различитим националним заједницама и имају различите полазне основе у
познавању српског језика. Предлог програма урађен је у два формата (А и Б). Програм Б намењен
је ученицима чији матерњи језик припада групи словенских језика (или живе у мешовитим
срединама), а програм А ученицима чији матерњи језик припада несловенским језицима и они
живе у хомогеним срединама те немају додира са српским језиком. Планирано је да документ буде
представљен мађарској, бошњачкој, албанској, словачкој, русинској, бугарској, румунској и
хрватској заједници, а да предлог буде финализиран тек после добијаних коментара. Такође, у
циљеве и исходе предмета пажљиво су уведени интеркултурални обрасци.
Седми извештај
Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја (25.10.2017) Обука наставника за
примену општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и
другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања
одраслих добила је статус од јавног интереса, тако да су током новембра и децембра 2017.
реализоване обуке за наставнике основних и средњих школа који предају српски као нематерњи
језик ученицима који похађају наставу на мађарском и албанском језику.
Радне групе за развој стандарда за матерње језике националних мањина завршиле су предлог
стандарда. Све радне групе организовале су презентацију предлога стандарда и разговоре са
наставницима који предају матерњи језик. Сугестије и предлози наставника у уграђени у коначну
верзију стандарда. У току је прибављање мишљења од националних савета националних мањина о
предлогу стандарда. До сада је пристигло позитивно мишљење од 6 националних савета (Мађари,
Русини, Бошњаци и Хрвати, Румуни и Словаци), а очекују се од још 2 (Албанци и Бугари,). По
прибављању мишљења предлог ће бити упућен Националном просветном савету на усвајање.
Пројекат Развој курикулума и исхода учења за наставни предмет српски као нематерњи језик је у
складу са другим иницијативама које имају за циљ развој језичке вештине представника
националних мањина и подршке за стицање образовања на језицима мањина. Такође је у директној
вези са Акционим планом за реализацију права националних мањина који укључује развој нових
исходовно оријентисаних програма. Евидентно је да је васпитно-образовни процес националних
мањина, посебно оних који стичу образовање на матерњем језику, на неки начин затворен у
границама етничких група и њихова интеркултурална комуникација и „спољна“ комуникација је
на ниском нивоу. Један од посматраних чинилаца интеграције односи се на низак квалитет наставе
српског као нематерњег језика, што последично доводи до препрека код даљег образовања и
могућности запошљавања. Због тренутног стања (недовољно познавање језика међу младима из
мањинских заједница), неке афирмативне мере, креиране у циљу постизања боље, праведније и
лакше интеграције мањина, нису успеле. Након прошлогодишње успешне иницијативе, која је
довела до Нацрта стандарда за наставу и учење српског као нематерњег језика, који су усвојени у
октобру 2016, Мисија ОЕБС-а је наставила да подржава институционалне напоре за стварање
услова за даље унапређење у настави овог предмета. Израда стандарда био је почетни корак у
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стварању основе за систематско побољшање овог наставног предмета. Наредна
фаза је обухватала израду исхода учења и нових наставних програма за сваки разред основног и
средњег образовања на основу усвојених стандарда.
Дана 3. априла 2017. године, Мисија ОЕБСа је у сарадњи са ЗУОВ-ом покренула пројекат
чији је циљ стварање институционалних услова за унапређење наставе и учења српског као
нематерњег језика кроз развој новог наставног плана и исхода учења. Било је предвиђено да
пројекат траје шест месеци, односно до 2. октобра 2017.
Циљ Пројекат је унапређивање познавања и коришћења српског језика у основним и
средњим школама у којима се настава одржава на језицима националних мањина. Главни
корисници пројекта су институције које се баве образовањем, школске управе у градовима и
општинама са мањинским заједницама, школама и наставницима, као и ученици основних и
средњих школа мањинске етничке припадности. Такође, било је предвиђено да израда нових
наставних програма буде урађена у блиској сарадњи са Министарством просвете и Заводом за
вредновање квалитета образовања и васпитања, док су представници Педагошког завода
Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне мањине, савети
националних заједница и мањина били укључени у процес када је то било неопходно.
Формирана је Радна група задужена за развој програма 19. априла 2017. Радну групу је
чинило 13 чланова, стручњака у лингвистици, методици наставе страног језика и
образовања. Један од критеријума за избор чланова радне групе било је њихово учешће у развоју
стандарда, као и њихова стручност у настави српског језика и књижевности.
Организовано је укупно су шест дводневна састанка (један месечно) Радне групе у
Београду. Састанци су организовани као дводневне консултативне радионице у којима се током
првог дана вреднују материјали са претходног састанка, а други дан подразумева стварни рад на
нацрту наставног програма за одређени разред. Треба напоменути да се највећи део посла одвијао
континуирано током месеца, а да су сви радни материјали размењени путем електронске поште,
док су се састанци користили као прилика за дораду материјала, или за израду предлога
материјала за будућност рад.
Као додатну подршку РГ Мисија је организовао две студијске посете југу и северу земље.
18. и 19. маја 2017, Мисија је организовала посету (четири школе, основне и средње), у Бујановцу
и Прешеву, са наставом на албанском језику. Циљ посете је био упознавање чланова РГ са
стварним потребама албанских ученика. Организоване су интерактивне игре типа радионица за
ученике и наставнике које су јасно назначиле недостатке у методологији наставе и потребу да се
програм више усредсреди на стицање вештине говорења, него на наставу књижевности. Током
посете, чланови РГ су одржали и низ консултација са директорима школа и наставника. 1. и 2. јуна
2017, Мисија је организовала још једну посету школама у Војводини. Чланови радне групе су
посетили четири школе, основне и средње, у Кањижи, Суботици и Хоргошу, са наставом на
мађарском језику, као и основну школе у Кисачу у којој се настава одржава на словачком.
Узимајући у обзир језичке и социјалне разлике међу ученицима, РГ је развила програм на
два нивоа за овај наставни предмет: Ниво А за ученике чији се матерњи језик значајно разликује
од српског језика (као што су албански, румунски и мађарски) и који живе у етнички хомогеним
срединама и ниво Б за ученике чији матерњи језик припада породици словенских језика (као што
су словачки, русински, босански, хрватски и сл), или су они из мешовитих социјалних окружења
(румунска мањина).
До 03. октобра 2017. развијени су сви програми за доуниверзитетско образовање (12
програма у А формату и 12 програма у Б формату), као и Стручно-методичко упутство.
Током октобра месеца започета је јавна расправа са свим националним мањинама који
наставу похађају на свом матерњем језику и имају обавезан наставни предмет српски као
нематерњи језик:
– 16. 10. 2017. у Босилеграду са бугарском заједницом;
– 17. 10. 2017. у Бујановцу са албанском заједницом;
– 18. 10 2017. у Новом Пазару са бошњачком заједницом;
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– 23. 10. 2017. у Владимировцу са румунском заједницом;
– 23. 10. 2017. У Кисачу са словачком заједницом;
– 24. 10 2017. у Руском Крстуру са русинском заједницом;
– 24. 10 2017. у Суботици са хрватском заједницом;
– 25. 10, 2017. у Суботици са мађарском заједницом.
Као резултат, ЗУОВ-у су достављена позитивна мишљења следећих националних савета:
бошњачког, словачког, русинског, хрватског и мађарског, али је Национални савет мађарске
националне мањине упутио низ предлога и коментара који је РГ размотрила и усвојила (о чему је
достављен посебан документ), те сачинила последњу верзију Предлога програма за српски као
нематерњи језик.
Осми извештај
Завод за унапређивање образовања и васпитања припремио је и доставио Програм за наставни
предмет српски језик као нематерњи. Министарство је овај документ доставило Одсеку за правне
послове ради правно-техничке обраде и слања на објављивање у „Просветном гласнику“.
Девети извештај
Усвојен и објављен програм наставе и учења за пети разред, усвојен програм наставе и учења за
први разред гимназије и чека објављивање. Остали програми чекају усвајање и објављивање.
Структура програма наставе и учења свих наставних предмета је конципирана на исти начин. Они
су засновани на општим циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и
могућностима ученика првог разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме
садржаје који сада имају другачију функцију и значај. Садржаји су у функцији остваривања исхода
који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању
да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и
развијао током једне године учења предмета. Радну групу која је написала предметне програме
чинили су универзитетски и школски наставници, као и саветници из Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Десети извештај
Усвојен и објављен програм наставе и учења за други и шести разред. Структура програма наставе
и учења свих наставних предмета је конципирана на исти начин. Они су засновани на општим
циљевима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућностима ученика првог
разреда. Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију
функцију и значај. Садржаји су у функцији остваривања исхода који су дефинисани као
функционално знање ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме,
изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне
године учења предмета. Радну групу која је написала предметне програме чинили су
универзитетски и школски наставници, као и саветници из Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Објављен је Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног
образовања и васпитања, за први разред основног образовања и васпитања, за први и други разред
основног образовања и васпитања, за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и
васпитања, затим за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети
разред основног образовања и васпитања, за шести разред основног образовања и васпитања за
седми разред основног образовања и васпитања за осми разред основног образовања и васпитања –
назив предмета: Српски као нематерњи језик - Програм А: за ученике чији матерњи језик
припада несловенским језицима и који живе у хомогеним срединама и Програм Б за ученике чији
матерњи језик припада словенским језицима и који живе у вишенационалним срединама.
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=9d443fdb-264b-4641-bcb203b224a6e0cc
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За школску 2018/2019. годину за наставак реализације пројекта „Примена
препорука Студије за унапређење наставе и учења српског као нематерњег језика у основним
школама у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи“ (2014) који реализују Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије и Служба Координационог тела Владе Републике Србије за
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, подршка је добијена од стране програма Европског
Прогреса у сарадњи са организацијом Група 484 из Београда. Шест асистената у настави ће бити
ангажовано у четири основне школе у четвртим и шестим разредима у Бујановцу и Прешеву током
2018/2019. године, у циљу пружања подршке наставницима у примени нових метода наставе и
праћењу постигнућа ученика.
Одржане обуке за увођење програма наставе и учења Српског као нематерњег језика по новим
моделима у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији.

Једанаести извештај
Комисије Завода за унапређивање образовања и васпитања, у чијем саставу су
универзитетски професори и наставници раде на одобравању су следећих уџбеничких
комплета:
Српски као нематерњи за шести разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд;
„Здраво децо!“ – Српски као нематерњи језик за први разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд;
„Од игре до слова“ – Српски као нематерњи језик за други разред основне школе,
Завод за уџбенике, Београд;
„Свет је леп“ – Српски као нематерњи језик за трећи разред основне школе, Завод
за уџбенике, Београд.
3.8.1.13. Пружање основне и додатне обуке наставницима који су задужени за
образовање на језицима националних мањина.
Рок: Континуирано
Иницијални извештај
У оквиру Центра за целоживотно учење Филолошког факултета у Београду оформљен курс за
познавање ромског језика и стицање сертификата. На Филозофском факултету у Новом Саду и
Државном Универзитету у Новом Пазару оформљени курсеви за стицање сертификата о
познавању хрватског, односно босанског језика.
Програми сарадње са земљама матицама националних мањина у вези образовања припадника
националних мањина у процесу усаглашавања. Делови Програма сарадње се односе на иницијално
образовање наставника и стручно усавршавање наставника.
Укупан број програма стручног усавршавања наставника на језицима националних мањина је 53.
ЗУОВ је одобрио 5 програма а Педагошки завод Војводине 48 (17 програма је на мађарском језику
а 31 су остале националне мањине). ЗУОВ нема информацију о обиму коришћења стручног
усавршавања из Мађарске (питање је за Педагошки завод Војводине).
Први извештај
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ЗУОВ је 11.4.2016. oрганизовао једнодневну обуку за представнике
националних мањина за писање наставних програма. На обуци је било представника словачке,
румунске, бошњачке, мађарске, хрватске и русинске националне мањине, укупно њих 27. Садржај
обуке је припремљен на основу идентификованих потреба националних мањина, а које се односе
на припрему додатака садржаја програмима наставних предмета којима се изражавају посебности
националног идентитета, а то су: свет око нас, природа и друштво, музичка култура, ликовна
култура и историја. Учесници су на обуци добили и преглед новог Закона о уџбеницима са
освртом на чланове који се тичу националних мањина, као и информације о прегледу уџбеника,
односно додатака уџбенику применом нових Стандарда квалитета уџбеника. На крају обуке
постигнут је договор око даљег начина рада.
Други извештај:
Од априла када је реализована једнодневна обука саветници ЗУОВ-а били су доступни свим
представницима појединих националних савета који су радили на припреми наставних програма за
питања и пружање стручне помоћи.
Трећи извештај:
Савети националних мањина су континуирано били у контакту са саветницима Завода који су
задужени за наставне предмете који су од значаја за националне мањине. Одржан је и један
заједнички састанак на коме су наставници који су задужени за образовање на језицима
националних мањина добили додатна појашњена у вези конкретних наставних програма и њихове
реализације.
Четврти извештај:
Како је у оквиру припреме предлога новог Наставног програма исходовно оријентисаног за 5
разред било потребно припремити и нове програме за обавезни предмет матерњи језик, и изборни
предмет матерњи језик са елементима националне културе, Завод за унапређивање образовања и
васпитања је формирао радне групе за све националне мањине осим за бугарску и албанску
мањину које се нису одазвале позиву и нису доставиле своје представнике. За њих је Завод
припремио једнодневну обуку о програмима који су исходовно оријентисани и усмерени ка
постизању стандарда постигнућа. На тај начин Завод је пружио помоћ и подршку Саветима
националних мањина да самостално припреме нове програме.
Пети извештај:
Није било додатних обука.
Шести извештај
Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016-одлука УС), у периоду од јула до септембра 2017. године, вршио проверу остваривања
реализације 12 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних
сарадника за 392 учесника:
Назив програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача
и стручних сарадника за школску
2016/17. и 2017/18. годину

Каталошки
број

Број
учесника

Место
извођења

Језик
извођења
програма

Обучавање
наставника
коришћење електронске табле

870

28

Суботица

Мађарски језик

за
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Летња Академија – едукација
просветних радника на мађарском
језику

861

176

Суботица

Мађарски језик

Допринос
унапређивању
научне
писмености у образовању кроз
једноставних практичних примера и
огледа

844

18

Нови Сад

Мађарски језик

Социјализација
младих
–
усавршавања учитеља и разредних
старешина на мађарском језику

935

22

Нови Сад

Мађарски језик

Историја и хунгарологија

855

15

Нови Сад

Мађарски језик

Стручно усавршавање професора /
наставника разредне наставе у
областима
природних
наука
„Упознај да би знао показати!“

881

17

Нови Сад

Мађарски језик

Мотивација за учењем код ученика
из вишеструко маргинализованих
група

893

17

Суботица

Мађарски језик

Могућности примене веб 2.0 алата у
настави (google drive документи,
prezi презентације,wordpress веб
сајтови)

863

10

Суботица

Мађарски језик

Језички експерименти – хеуристички
методи у настави матерњег језика

856

9

Суботица

Мађарски језик

Како до успешног уџбеника

949

45

Бачки
Петровац

Словачки језик

у

866

5

Скореновац

Мађарски језик

Пет добрих корака до избора средње
школе

926

30

Хајдуково

Мађарски језик

Неговање народне традиције
предшколском васпитању

У оквиру свих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јул-септембар 2017. године
одобрио и пратио 1 стручни скуп-конференцију са укупно 90 учесника на мађарском језику у циљу
сталног стручног усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Стручно усавршавање похађали су: васпитачи у предшколским установама (15), медицинске
сестре – васпитачи (17), наставници разредне наставе (23), наставници предметне наставе (29) и
стручни сарадници (6).
Конференцијa
Назив

Организатор

Место одржавања

Број
учесника

Језици

Педагошки завод
Војводине, Фондација
Про Порта,
Национални савет

Арач, Зрењанин,
Нови Сад,
Петроварадин,
Ђердап, Београд,

90

Мађарски
језик
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Школа човека са
мисијом

мађарске националне
мањине

Фрушка Гора и
Сремски
Карловци

У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
који приређује ЗУОВ налазе се два семинара који не подлежу ингеренцијама Педагошког завода
Војводине и то су:
338

Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха и

339

Ми и они други

Назив програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника за школску
2016/17. и 2017/18. годину
1.

Каталошк
и број

Број
учесник
а

Место
извођења

Језик
извођењ
а
програма

338

23

Волуј

Влашки
говор

339

17

Лајковац

Српски
језик

23

Бујановац

24

Београд
Филолошк
и факултет

Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха
2.
Ми и они други

Семинари изван Каталога
3.
QualiRom - подршка образовању на ромском језику

Европски
центар за
модерне
језике у
Грацу

Енглески
језик

Одржан је семинар QualiRom - подршка образовању на ромском језику, као подршка образовању
на ромском језику на Филолошком факултету у Београду у септембру 2017.
У циљу обезбеђивања стручног кадра за рад у настави на језицима националних мањина одржан је
радни састанак са представницима Националног савета за високо образовање, др Миланом
Јовановићем, редовним професором Факултета политичких наука, Универзитета у Београду и
Весном Кунтић, чланицом Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Договорени су даљи
кораци у реализацији ове мере кроз радни састанак свих релевантних актера. Одржано је неколико
састанака са представницима Националног савета за високо образовање и Комисије за
акредитацију и проверу квалитета. Једно од предложених решења је да се подстакне мобилност
студената, будућих наставника, на факултете у земље националних мањина, што је у складу са
Стратегијом образовања у Републици Србији до 2020, а што ће убрзати билатерални споразуми.
Промењени и допуњени стандарди за акредитацију студијских програма, усвојени и објављени у
Службеном гласнику 88/17 од 29.09.2017. године у складу су са подстицањем студентске
мобилности.
Седми извештај
Током новембра и децембра 2017. Завод за вредновање образовања и васпитања реализовао је
обуке примену општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог
и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања
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одраслих за наставнике основних и средњих школа који предају српски као
нематерњи језик ученицима који похађају наставу на мађарском и албанском језику.
Обука наставника за примену општих стандарда постигнућа за предмет Српски као нематерњи
језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног
образовања одраслих
Р.бр.
Meстo
Дaтум
Број
Национа
Укупно
oдржaвaњa
наставлна
наставника
ника
мањина
основних и
који је
средњих школа
прошао
обуку
1.
OШ „Сeчeњи Иштвaн”,Субoтицa
4.11.2017.
20
2.
OШ „Сeчeњи Иштвaн”,Субoтицa
4.11.2017.
23
3.
Гимнaзиja „Дeжe Кoстoлaњи“
5.11.2017.
19
Субoтицa
4.
Хoтeл „Aквa Пaнoн“,Кaњижa
11.11.2017.
13
5.
Хoтeл „Aквa Пaнoн“,Кaњижa
11.11.2017.
12
158
6.
OШ „Сeчeњи Иштвaн”,Субoтицa
12.11.2017.
20
(112 ОШ и
7.
ОШ „Соња Маринковић“
2.12.2017.
14
46 из СШ)
Мађари
Зрењанин
8.
Eлeктрoтeхничкa и грaђeвинскa
2.12.2017.
7
шкoлa „Никoлa Teслa“
Зрeњaнин
9.
OШ “Фejeш Клaрa” , Кикиндa
3.12.2017.
11
10.
OШ „Пeтeфи Шaндoр” , Нови Сад
9.12.2017
11
11.
Гимнaзиjа „Свeтoзaр Maркoвић”
10.12.2017.
8
Нови Сад
12.
ОШ „Mуaрeм Кaдриу“, Буjaнoвaц
18.11.2017.
14
37
13.
ОШ „Ибрaхим Кeљмeнди“,Прeшeвo 18.11.2017.
9
(23 из ОШ и
Албанци
14 из СШ)
14.
Гимнaзиja „Скeндeрбeу“, Прeшeвo
19.11.2017.
14
УКУПНО СВИХ НАСТАВНИКА:
195
(135 из ОШ и
60 из СШ)
Организована је обука за 115 стручних сарадника у четири центра: Београду, Нишу, Новом Саду и
Крагујевцу на тему „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“.
Организована је обука за 90 васпитача и стручних сарадника на тему“ Васпитачи као носиоци
квалитетног образовања за сву децу“.
Осми извештај
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је, у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), у периоду од јануара до марта
2018. године, вршио проверу остваривања реализације 34 програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника за 776 учесника.
Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (258), наставници предметне
наставе – основна школа (215), наставници предметне наставе – гимназија (35), наставници
општеобрaзовних предмета – средња стручна школа (32), наставници стручних предмета – средња
стручна школа и уметничка школа (31), наставници у школама за образовање ученика са сметњама
у развоју (10), наставници у школама за образовање одраслих (5), наставници општеобразовних
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предмета - у средњим уметничким школама (20), наставници стручног
предмета у основним / средњим уметничким школама (52), васпитачи у предшколским установама
(94), медицинске сестре – васпитачи (3), васпитачи у домовима ученика (3), стручни сарадници у
школама (9), сарадници (2), директори / помоћници директора (7).
Назив програма
сталног стручног
усавршавања
Ризница игара за
развијање социјалне
компетенције деце –
са освртом на децу
са посебним
потребама
Живот са сметњама
у развоју

Идентитет у
образовању и
друштву
Коцкица, картe, уже,
падобран – учење
кроз игру у школи
или у предшколској
установи
На путу прихватања
– прихватање деца са
сметњама у развоју у
предшколској
установи, школи и у
свакодневном
животу
Унапређивање
језичке компетенције
у предшколској и
основношколској
настави на
румунском језику
Почињемо игру!
Примена игара у
васпитању и
образовању у онлајн
форми
Школа толеранције

Организатор

Каталошки
број

Број
учесника

Место
извођења

Језик
извођења
програма
српски,
мађарски

Регионални
центар зa
професионални
развој запослених
у образовању
Кањижа
Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад
Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад
Удружење
организатора
слободних
активности, Стара
Моравица
Црвени
крст
Кањижа

933

26

Зрењанин

945

30

Бачка
Топола

мађарски

947

23

Нови Сад

мађарски

860

56

Нови Сад

мађарски

923

39

Мали Иђош

мађарски

Основна
школа 882
„Први
мај“,
Владимировац

45

Владимировац,
Николинци

румунски

Удружење
927
организатора
слободних
активности, Стара
Моравица
Регионални
940
центар
зa
професионални

7

онлајн

мађарски

30

Темерин

мађарски
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развој запослених
у
образовању
Кањижа
На путу ка
Регионални
952
18
Кањижа
квалитетним
центар зa
образовним
професионални
установама
развој запослених
у образовању
Кањижа
Лепа реч Регионални
951
24
Бајша
комуникација у
центар зa
служби васпитања
професионални
развој запослених
у образовању
Кањижа
Родитељи и
Регионални
957
30
Кањижа
просветни радници - центар зa
партнери у
професионални
унапређивању
развој запослених
васпитно у образовању
образовног процеса
Кањижа
Неговање народне
Удружење
866
10
Чока
традиције у
Васпитача
предшколском
просветних
васпитању
радника Мађара
Војводине, Мали
Иђош
Основи свесног и
Удружење
Е- 871
11
Онлајн,
безбедног
регија
Суботица
коришћења
интернета
Обучавање
Универзитет у
870
23
Бачка
наставника за
Новом Саду
Паланка
коришћење
Учитељски
електронске табле
факултет на
мађарском
наставном језику,
Суботица
Народна музика као
Завод за културу 864
78
Сента
музички матерњи
војвођанских
језик
Мађара
Ликовне радионице
Регионални
920
29
Кањижа
у основној школи
центар зa
професионални
развој запослених
у образовању
Кањижа
Неговање талената
Регионални
924
50
Кањижа,
на школским
центар зa
Сента
часовима и ван
професионални

мађарски

српски,
мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски
мађарски

мађарски
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школе
развој запослених
у образовању
Кањижа
Специфични верски
Удружење
879
21
Нови Сад
и етнографски
просветних
обичаји и дијаспори
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад
Знамо ли правилно
Удружење
946
19
Нови Сад
говорити?
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад
Емоције у школи Удружење
944
17
Бачко
школа емоција
просветних
Петрово
радника Мађара
Село
северне Бачкe
Развијање
Универзитет у
902
13
Суботица
моторичких
Новом Саду
компетенција кроз
Учитељски
покретне игре
факултет на
мађарском
наставном језику,
Суботица
Пут до успешне
Универзитет у
874
14
Суботица
презентације
Новом Саду
(напредне
Учитељски
могућности
факултет на
Powerpoint софтвера мађарском
Prezi презентације)
наставном језику,
Суботица
Унапређивање
Универзитет у
883
12
Суботица
наставе математике у Новом Саду
нижим разредима
Учитељски
основне школе
факултет на
мађарском
наставном језику,
Суботица
Образовање о
Универзитет у
869
12
Суботица
животној средини у
Новом Саду
теорији и пракси
Учитељски
факултет на
мађарском
наставном језику,
Суботица
Методика
Универзитет у
862
12
Суботица
традиционалног
Новом Саду
приповедања
Учитељски
мађарске народне
факултет на
бајке
мађарском

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски
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наставном језику,
Суботица
Интеграција деце из Универзитет
у 891
50
Хоргош
вишеструко
Новом
Саду
маргинализованих
Учитељски
група, санирање
факултет
на
едукативних
мађарском
проблема
наставном језику,
Суботица
Где настају чуда Удружење
912
18
Сента
Педагогија искуства организатора
(Емпиријска
слободних
едукација)
активности, Стара
Моравица
Азбука драмске игре Завод за културу 908
30
Суботица
војвођанских
Mађара
Културом дијалога
О.Ш.
„Матија 950
29
Сомбор
против насиља
Губец“, Таванкут

мађарски

мађарски

мађарски
српски,
хрватски

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јануар-март 2018. године
одобрио и пратио реализацију 4 стручнa скупа са укупно 123 учесника (2 конференције – 48
учесника и 2 трибине - 75 учесникa) на мађарском и српском језику у циљу сталног стручног
усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Стручно усавршавање похађали су: васпитачи у предшколским установама (123).
Конференције
Назив
Организатор
Место
Број
Језици
одржавања
учесника
Примена пројектне педагогије Педагошки
Кањижа
26
мађарски
у предшколском васпитању
завод Војводине
и Национални
савет мађарске
националне
мањине
Истраживачки нагон код деце- Педагошки
Суботица
22
мађарски
развој и методолошка
завод Војводине
организација
и Национални
савет мађарске
националне
мањине
Трибина
Улога и значај неговања
Удружење
Сремска
47
српски
и
народне традиције у
васпитача
Митровица
мађарски
предшколским установама
Војводине
Јавни наступ и припреме за Удружење
Нови Сад
28
српски
и
музичке свечаности
васпитача
мађарски
Војводине
Програми сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који се
односе на образовање и васпитање на језицима националних мањина су у процедури одобравања.
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Одобрени програми ће бити објављени на интернет страници ЗУОВ-а у
Каталогу за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021, а примењиваће се од септембра 2018.
Девети извештај
Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја реализовао обуку под називом Програм обуке наставника за реализацију
наставе оријентисане ка исходима учења намењену наставницима првог и петог разреда основне
школе и првог разреда гимназије. Међу учесницима обука су били наставници који предају
матерњи језик/говор и матерњи језик/говор с елементима националне културе.
Одобрена су четири програма сталног стручног усавршавања из области образовања и васпитања
на језицима националних мањина: Интеркултурализам у вртићу, ромски језик, обичаји и култура;
Неговање језика и мултикултуралности кроз наставне садржаје босанског језика и
књижевности; Пређи преко... Упознај културу Влаха; Тематско планирање у раду с децом из
осетљивих група. Програми ће важити за школску 2018/19, 2019/20. и 2020/21. Наставници ће
бирати програме у складу са планом стручног усавршавања и проценом компетенција које треба
унапредити.
Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), у периоду од априла до јуна 2018. године, вршио проверу
остваривања реализације 21 програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника за 533 учесника.
Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (122), наставници предметне
наставе – основна школа (109), наставници предметне наставе – гимназија (24), наставници
општеобразовних предмета - средња стручна школа (16), наставник стручних предмета – средња
стручна школа (1), наставници у школама за образовање ученика са сметњама у развоју (8),
наставници општеобразовних предмета – у средњим уметничким школама (40), наставници
стручног предмета у основним/средњим уметничким школама (39), наставници изборних и
факултативних предмета (3), васпитачи у предшколским установама (148), медицинске сестре –
васпитачи (9), васпитач у дому ученика (1), стручни сарадници у школама (6),
директори/помоћници директора (7).
Назив
програма
сталног
стручног
усавршавања
Нет генерација –
креативно писање и
читање
Родитељи
и
просветни радници –
партнери
у
унапређивању
васпитно-образовног
процеса
Ток и унапређивање
развоја различитих
способности
Лепа
реч
комуникација
у
служби васпитања

Организатор

Каталошки
број

Број
учесника

Место
извођења

Језик
извођења

Просечна
оцена

Филозофски
факултет, Одсек
за хунгарологију
Нови Сад
Регионални
центар
за
професионални
развој запослених
у
образовању,
Кањижа
Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад
Регионални
центар
за
професионални

867

59

Нови Сад

мађарски

4,73

957

39

Бачка
Паланка,
Ада

мађарски

4,88

938

41

Нови Сад

мађарски

4,95

951

28

Кањижа

мађарски

4,99
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развој запослених
у
образовању,
Кањижа
Настава
Регионални
894
18
Ново
мађарски,
оријентисана
на центар
за
Орахово
српски
дете - Берза идеја за професионални
доживљајно
учење развој запослених
средином
у
образовању,
Кањижа
Методика
Универзитет
у 862
18
Сента
мађарски
традиционалног
Новом
Саду,
приповедања
Учитељски
мађарске
народне факултет
на
бајке
мађарском
наставном језику
Примарна рециклажа Удружење: ECO- 929
19
Суботица мађарски,
батерије
као FRIENDS
AND
српски
мотивације
за ECO-HIT
KIT
проширење сарадње ELECTRONIC
са
породицом
и TD, Палић
друштвеном
средином
Народна музика као Завод за културу 864
75
Бачка
мађарски
музички
матерњи војвођанских
Топола
језик
Мађара, Сента
Настава мађарског Филозофски
865
3
Нови Сад мађарски
језика
као факултет, Центар
нематерњег
за унапређивање
наставника,
Центар
за
мађарски језик
Разумејмо
се: Удружење
956
36
Нови Сад мађарски
Решавање конфликта просветних
у пракси
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад
Коцкица, карте, уже, Удружење
860
28
Ада
мађарски
падобран - учење организатора
кроз игру у школи или слободних
у
предшколској активности
установи
Словачки језик од Национални савет 878
78
Бачки
словачки
традиције
ка словачке
Петровац
модерности 7
националне
мањине
На
путу
ка Регионални
952
12
Сента
мађарски
квалитетним
центар
за
образовним
професионални
установама
развој запослених
у
образовању,

4,94

4,93

4,91

4,84

4,97

4,90

4,95

4,89

4,94
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Кањижа
Комуникација
као Педагошки завод 859
17
Инђија
српски,
центар
знања Војводине
енглески,
страног језика
француски
Од
народне
до Удружење
895
25
Нови Сад мађарски
савремене приче
просветних
радника Мађара у
Војводини
Развијање емотивне Висока
школа 932
37
Палић,
српски,
интелигенције кроз струковних
Суботица мађарски
уметничке шаховске студија
за
игре
образовање
васпитача
и
тренера, Суботица

4,83

4,6

4,98

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду април-јун 2018. године
одобрио и пратио реализацију 14 стручних скупова са укупно 592 учесника (8 конференције – 328
учесника, 4 дана – 169 учесника и 2 трибине – 95 учесникa) на мађарском, хрватском, русинском,
словачком, македонском, немачком, енглеском и српском језику у циљу сталног стручног
усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (60), наставници предметне
наставе– основна школа (40), наставници предметне наставе – гимназија (10), наставници опште
образовних предмета- средња стручна школа (8), наставници стручних предмета–средња стручна
школа (24), наставници стручног предмета у основним/средњим уметничким школама (102),
васпитачи у предшколским установама (240), медицинске сестре-вапитачи (74), стручни
сарадници у предшколским установама (18), стручни сарадници у школама (3) и
директори/помоћници директора (13).
Конференције
Назив

Организатор

Место
одржавања
Суботица

Хрватски стандардни језик и Педагошки
завичајна књижевност
завод Војводине
и
Хрватско
национално
веће
Међународна
Висока школа Суботица
интердисциплинарна стручна- струковних
научна
конференција студија
за
„Хоризонти“
образовање
васпитача
и
тренера
у
Суботици
Какве односе градимо у Центар
за Врдник и Ириг
јаслицама
неформално
образовање
„Други корак“
Невине жртве II светског рата Педагошки
Суботица
завод Војводине
и Национални

Број
учесника
38

Језици

97

хрватски,
македонски,
енглески,
немачки
и
српски

104

словачки
српски

23

мађарски

хрватски
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савет мађарске
националне
мањине
Питања и неколико области Педагошки
Сента
25
ране интервенције
завод Војводине
и Национални
савет мађарске
националне
мањине
Истраживачки нагон код деце- Педагошки
Кикинда
22
развој
и
методолошка завод Војводине
организација
и Национални
савет мађарске
националне
мањине
Методологија за народни плес Педагошки
Ада
23
завод Војводине
и Национални
савет мађарске
националне
мањине
Примена пројектне педагогије Педагошки
Бечеј
24
у предшколском васпитању
завод Војводине
и Национални
савет мађарске
националне
мањине
Креативни наставник и ИКТ Педагошки
Суботица
10
окружењу
завод Војводине
и
Учитељски
факултет
на
мађарском
наставном
језику
Дани
Дете и музика
КреативноНови Сад и 6
едукативни
Сремски
центар
Карловци
„Музички
атеље“
Зелена школа-лабoраторија на Тренинг центар Нови Сад
47
даљину
за
едукацијуНови Сад
Четврти луткарски фестивал
Предшколска
Ириг
78
установа
„Дечија радост“
Трибине
Учитељи и васпитачи на Удружење
Нови Сад
84
истом задатку
васпитача
Новог Сада и

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

мађарски

хрватски
српски

и

мађарски
српски

и

хрватски
српски

и

мађарски
српски

и
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Друштво
учитеља Новог
Сада
Евалуација ефеката
Педагошки
Нови Сад
11
мађарски и
билингвалног образовања
завод Војводине
српски
и Покрајински
секретаријат за
образовање,
прописе, управу
и
националне
мањиненационалне
заједнице
Десети извештај
Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), у периоду од јула до септембра 2018. године, вршио
проверу остваривања реализације 17 програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за 410 учесника.
Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (155), наставници
предметне наставе – основна школа (115), наставници предметне наставе – гимназија (4),
наставници општеобразовних предмета – средња стручна школа (19), наставници стручних
предмета – средња стручна школа (9), наставници у школама за образовање ученика са
сметњама у развоју (6 ), наставници општеобразовних предмета – у средњим уметничким
школама (музичке, балетске, ликовне) (7), наставници стручног предмета у основним/средњим
уметничким школама (музичке, балетске, ликовне) (6), наставник изборних и факултативних
предмета (1), васпитачи у предшколским установама (69), медицинска сестра – васпитач (1),
стручни сарадници у школама (7), директори/помоћници директора (11).
Назив програма
сталног стручног
усавршавања

Организатор

Каталошки
број

Број
учесника

Место
извођења

Језик
извођења

Просечна
оцена

Методика
традиционалног
приповедања
мађарске народне
бајке

Универзитет у
Новом Саду,
Учитељски
факултет на
мађарском
наставном језику

862

83

Нови
Кнежевац

мађарски

4,82

Народна музика као
музички матерњи
језик

Завод за културу
војвођанских
Мађара, Сента

864

30

Нови Сад

мађарски

4,67

Правила понашања за
децу у васпитнообразовним
институцијама систематичан рад са
дидактичким
материјалом

Педагошки завод
Војводине и
Удружење
васпитача
Војводине, Нови
сад

Вршац

мађарски,
румунски,
српски

4,97

928

30
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Родитељи и
Регионални
просветни радници –
центар за
партнери у
професионални
957
30
Хајдуково
мађарски
унапређивању
развој запослених
васпитно-образовног
у образовању,
процеса
Кањижа

4,95

„Вук или јагње?”
Приступ агресији и
пружање помоћи
жртвама и
извршиоцима насиља

Удружење
организатора
слободних
активности, Стара
Моравица

942

15

Гунарош

мађарски

4,97

„Вук или јагње?"
Приступ агресији и
пружање помоћи
жртвама и
извршиоцима насиља

Удружење
организатора
слободних
активности, Стара
Моравица

942

15

Ада

мађарски

4,95

Културом дијалога
против насиља

ОШ „Матија
Губец“, Таванкут

950

29

Сомбор

хрватски,
српски

3,78

Историја и
хунгарологија

Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад

855

11

Нови Сад

мађарски

4,86

Допринос
унапређивању научне
писмености у
образовању кроз
једноставних
практичних примера
и огледа

Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад

844

22

Нови Сад

мађарски

4,82

Стручно
усавршавање
професора/наставник
а разредне наставе у
областима природних
наука. Упознај да би
знао показати

Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад

881

18

Нови Сад

мађарски

4,98

Социјализација
младих усавршавања
учитеља и разредних
старешина на
мађарском језику

Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини, Нови
Сад

935

12

Нови Сад

мађарски

4,91
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Удружење
Васпитача
просветних
радника Мађара
Војводине, Мали
Иђош

Неговање народне
традиције у
предшколском
васпитању

Црвени крст
Кањижа

Упознавање са
основама прве
помоћи

866

13

Шушара

мађарски

4,97

961

30

Стара
Моравица

мађарски

5,00

Како до успешног
уџбеника

Национални савет
словачке
националне
мањине, Нови Сад

949

28

Падина

словачки

4,94

Како до успешног
уџбеника

Национални савет
словачке
националне
мањине, Нови Сад

949

30

Бачки
Петровац

словачки

4,94

Прва помоћ за
учитеље и васпитаче

Универзитет у
Новом Саду,
Учитељски
факултет на
мађарском
наставном језику,
Суботица

897

7

Суботица

мађарски

5,00

Могућности примене
веб 2.0 алата у
настави (Google Drive
документи, Prezi
презентације,
Wordpress веб
сајтови)

Универзитет у
Новом Саду,
Учитељски
факултет на
мађарском
наставном језику,
Суботица

863

7

Суботица

мађарски

5,00

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду јул-септембар 2018.
године одобрио и пратио реализацију 3 стручна скупа са укупно 59 учесника (једна конференција
– 23 учесника, једни дани – 26 учесника и једна трибина – 10 учесникa) на хрватском, мађарском и
српском језику у циљу сталног стручног усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и
стручних сарадника.
Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (7), наставници
предметне наставе – основна школа (3), наставници опште образовних предмета – средња стручна
школа (1), наставници стручног предмета у основним/средњим уметничким школама (26),
наставници у школи за образовање ученика са сметњама у развоју (20), стручни сарадници у
школи (1) и директори/помоћници директора (1).
Конференција
Назив

Организатор

Место

Број

Језици
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одржавања
учесника
XII
међународна
стручно-научна
конференција
„Образовање деце са
сметњама у развоју“

Друштво
дефектолога
Војводине

Кикинда

23

хрватски и
српски

Нови Сад

26

хрватски и
српски

Суботица

10

мађарски

Дани
Савремени трендови у
музичком извођаштву

Удружење грађана
Еуфонија
Трибина

Креативни наставник у ИКТ
окружењу

Педагошки завод
Војводине и
Учитељски факултет
на мађарском
наставном језику

Завод за унапређивање образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја и Учитељским факултетом из Београда развио и реализовао четири
дводневне обуке за примену нових програма наставе и учења. Наставници су се упознали са
карактеристикама нових програма наставе и учења, концептом међупредметних компетенција у
контексту нових програма, планирањем, остваривањем, праћењем и вредновањем наставе и учења
и применом пројектне наставе у остваривању нових програма. Нови програми се примењују од 1.
септембра школске 2018/2019. године. Обуке су преведене на језике националних мањина.
Чланове радних група за превођење обука су бирали национални савети националних мањина.
Будући да су усвојени стандарди постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност, а
Правилник објављен 13/2018 од 17.7.2018. године, Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања – наставио је у августу и септембру 2018. године припреме за реализацију израде
приручника за наставнике за примену образовних стандарда – који ће бити основа за будућу обуку
наставника у 2019. години.

Једанаести извештај
Педагошки завод Војводине је, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони), у периоду од октобра до
децембра 2018. године, вршио проверу остваривања реализације 33 програма сталног
стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 1015 учесника.
Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (227), наставници
предметне наставе – основна школа (220), наставници предметне наставе – гимназија (46),
наставници општеобразовних предмета – средња стручна школа (49), наставници
стручних предмета – средња стручна школа (34), наставници у школама за образовање
ученика са сметњама у развоју (11), наставници општеобразовних предмета – у средњим
уметничким школама (музичке, балетске, ликовне) (9), наставници стручног предмета у
основним/средњим уметничким школама (музичке, балетске, ликовне) (7), наставник
изборних и факултативних предмета (4), васпитачи у предшколским установама (317),
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медицинска сестра – васпитач (42), васпитачи у домовима ученика (2),
стручни сарадници у предшколским установама (7), стручни сарадници у школама (19),
сарадник
(педагошки,
андрагошки
асистент
и
помоћни
наставник)
(1),
директори/помоћници директора (20).
Назив програма
сталног стручног
усавршавања
Летња академија –
едукација
просветних радника
на мађарском
наставном језику

Организатор

Кат.
број

Бр.
учесника

Место
извођења

Језик
извођењ
а

Прос
.
оцен
а

Удружење
просветних
радника Мађара
Северне Бачке

861

182

Суботица

мађарск
и

3,97

Београд

хрватски
, српски

3,82

Културом дијалога
против насиља

ОШ „Матија
Губец”, Таванкут

950

59
(реализова
н је два
пута)

Сретна Школица

Удружење
дефектолога
Северне Војводине
„Пужић”, Кањижа

936

30

Кањижа

мађарск
и

4,88

Лепа реч –
комуникација у
служби васпитања

Регионални центар
за професионални
развој запослених у
образовању,
Кањижа

951

13

Скоренова
ц

мађарск
и

4,98

На путу ка
квалитетним
образовним
установама

Регионални центар
за професионални
развој запослених у
образовању,
Кањижа

952

(реализова
н је два
пута)

Кањижа

мађарск
и,
српски

4,97

Интерактивна
школа

ОШ „Чех Карољ”,
Ада

948

30

Ада

мађарск
и

4,88

Драматичко
образовање на
почетку учења
читања деце
узраста 6-8 година

Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини

1088

16

Нови Сад

мађарск
и

4,97

Дрво израсло до неба
у чаробном свету
бајки – корелативна

Регионални центар
за професионални
развој запослених у

1129

94
(реализова
н је четири

Сента,
Кањижа

мађарск
и

4,96

53
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обрада бајки

образовању,
Кањижа

пута)

Аутокорективна
дидактичка
средства у раду са
децом

Удружење
просветних
радника Словака
Војводине, Бачки
Петровац

45
1061

(реализова
н је два
пута)

Бачки
Петровац

словачки

4,98

На путу прихватања
– прихватање деце
са сметњама у
развоју у
предшколској
установи, школи и у
свакодневном
животу

Регионални центар
за професионални
развој запослених у
образовању,
Кањижа

1126

28

Кањижа

мађарск
и

4,97

Ти и ја смо ми међународна
просветна сарадња

Регионални центар
за професионални
развој запослених у
образовању,
Кањижа

1132

30

Српска
Црња

мађарск
и,
српски

4,96

Од развојног плана
школе преко
пројекта ка
стварању
подстицајне средине
за учење и развој

Регионални центар
за професионални
развој запослених у
образовању,
Кањижа

1131

60
(реализова
н је два
пута)

Локве,
Српска
Црња

мађарск
и,
српски

4,98

У дечјим ципелама –
уважавање
индивидуалних
потреба и
карактеристика
деце, као пут ка
здравом одрастању

Удружење
васпитача Новог
Сада

1067

126
(реализова
н је пет
пута)

Нови Сад

словачки
, српски

4,85

Револуција учења

Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини

1108

29

Нови Сад

мађарск
и

4,64

Савремени приступ
настави
књижевности и
језика/граматике

Филозофски
факултет – Одсек
за хунгарологију
Нови Сад

1076

31

Нови Сад

мађарск
и

4,83
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Неговање мађарског
језика – Како
унапредити усмено
изражавање ученика
основних школа који
похађају часове
неговање мађарског
језика

Удружење
просветних
радника Мађара у
Војводини

1107

9

Нови Сад

мађарск
и

4,82

Како да не боли
глава због обавезне и
препоручене
педагошке
документације
наставника и
одељенског
старешине?

Академија „Корак”

1027

30

Бездан

хрватски

4,87

Целовита личност
детета – допринос
васпитача и
наставника
емоционалном
оснаживању ученика

Удружење грађана
„Пријатељи деце
општине Инђија”

1057

30

Нови Сад

румунски
, српски

4,36

Инклузија деца која
су „другачија”

Висока школа
струковних студија
за образовање
васпитача и
тренера, Суботица

1075

30

Сомбор

мађарск
и,
српски

4,75

Подстицајна
средина за игру,
учење и развој деце обука кроз пример
квалитетне праксе у
предшколској
установи која
примењује
холистички приступ
васпитању и
образовању деце

Предшколска
установа „Радост”

1085

90
(реализова
н је три
пута)

Нови
Бановци,
Врбас,
Чуруг

словачки
, српски

4,88

У оквиру својих надлежности, Педагошки завод Војводине је у периоду октобар –
децембар 2018. године одобрио и пратио реализацију 7 стручних скупова са укупно 554
учесника (5 конференција – 404 учесника и 2 трибине – 150 учесникa) на мађарском,
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словачком, хрватском, словеначком и српском језику у циљу сталног
стручног усавршавања и стицања звања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Стручно усавршавање похађали су: наставници разредне наставе (74), наставници
предметне наставе-основне школе (40), наставници предметне наставе-гимназија (54),
наставници опше образовних предмета-средња стручна школа (27), наставници стручних
предмета–средња стручна школа (57), васпитачи у предшколским установама (250),
стручни сарадници у предшколској установи (34), директори/помоћници директора (18).
Конференције
Назив

Организатор

Место
одржавања

Број учесника

Језици

Зашто су бајке важне за
децу?

Центар за
неформално
образовање
„Други
корак“, Нова
Пазова

Врдник

82

хрватски,
словачки и
српски

Међународна
интердисциплинарна
научно стручна
конференција
„Свакодневни живот
детета“

Висока школа
струковних
студија за
образовање
васпитача
Новом Саду

Нови Сад

121

мађарски,
хрватски и
српски

Удружење
васпитача
Војводине,
Нови Сад

Нови Сад

109

мађарски,
словеначки
и српски

Миграциона структура и
очување заједницеобразовање

Учитељски
факултет на
мађарском
наставном
језику у
Суботици

Суботица

57

мађарски

Унапређивање праксе
билингвалне наставе у
Војводини

Педагошки
завод
Војводине,
Нови Сад

Нови Сад

35

српски

35

мађарски

Нови изазови у едукацији

Трибина
Развојни тренингкомуникација и решaвање
конфликата у образовању

Фондација
„Секереш
Ласло“,

Суботица
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Суботица
Јачање компетенцијауслов за квалитетан рад

Удружење
васпитача
Војводине,
Нови Сад

Нови Сад

115

мађарски,
словачки и
српски

У оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у наведеном периоду
радне групе формиране на предлог Националних савета националних мањина ангажоване
су како би израдили Приручник и сценарио будуће обуке за предмет Матерњи језик и
књижевност у средњем образовању. По плану и програму Завода предвиђено је да до краја
текуће године буде завршена припрема материјала за обуку за Матерњи језик у средњем
образовању.
У оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у току је online обука
за наставнике страних језика у основним школама. Ова обука је планирана у оквиру
пројекта Обуке запослених у образовању за примену образовних стандарда у основном и
средењем образовању.
У оквиру пројекта „Унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз успостављање
Наставничког образовног портала“ који се реализује у сарадњи Завода за унапређивање
образовања и васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
УНИЦЕФ-а, планирано је одржавање три програма стручног усавршавања путем
интернета.
Називи обука су: „Програми наставе и учења у складу са стандардом квалификација“,
„Изборни програми у гимназијама“ и „Планирање, остваривање и вредновање наставе и
учења у основним школама“.
Такође је планирано одржавање три вебинара: „Школа као Јавно признати организатор
активности одраслих“, „Стручно усавршавање наставника на Наставничком образовном
порталу“ и „Дигитални уџбеници – изазов савременог образовања“ .
Завршене су обуке за увођење програма наставе и учења Српског као нематерњег језика
по новим моделима у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији.
Обуке су одржане у следећим градовима:
Суботица – 4 групе (основна и средња школа)
Зрењанин - 4 групе
Кањижа – 2 групе
Кисач
Кикинда
Вршац
Прешево
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________

Бујановац
Димитровград
Босилеград
Праћење програма је реализовано у првом, петом разреду основне школе и првом
разреду гимназије.
Тестирања су обављена по унапредутврђеном распореду у следећим школама:
ОШ и СШ „Петро Кузмјак“, Руски Крстур – 18. 09. 2018.
ОШ „Наим Фрашери“, Бујановац – 21. 09. 2018
СШ „Сезаи Сурои“, Бујановац (гиманзијско одељење) – 21. 09. 2018
ОШ „Ибрахим Кељменди“, Прешево – 21. 09. 2018
Гиманзија „Скендербег“, Прешево – 21. 09. 2018
ОШ „Петефи Шандор“, Нови Сад – 25. 09. 2018.
Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад – 25. 09. 2018.
ОШ „Сечењи Иштван“, Суботица – 28. 09. 2028
Гимназија „Светозар Марковић“, Суботица – 28. 09. 2018.
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Кањижа – 08. 10. 2018
ОШ „Каролина Карас“, Хоргош – 08. 10. 2018.
ОШ „Олга Петров Радишић“, Вршац – 12. 10. 2018.
Гимназија „Борисав Петров Браца“, Вршац – 12. 10. 2018.
ОШ „Маршал Тито“, Ковачица – 19. 10. 2018.
Гиманзија „Михајло Пупин“, Ковачица – 19. 10. 2018.
3.8.2.13. Уредити радни статус 175 педагошких асистената који су окончали
акредитовани образовни модул и имају сертификате Центра за цело животно учење
Универзитета у Крагујевцу на одржив начин кроз систематизовање позиције
педагошких асистената и унос у свеобухватни каталог занимања, у складу са
договором са Министарством финансија.
Рок: До краја 2016. године.
Први извештај
Нема промена.
У Министарству просвете, науке и технолошког развоја се није разматрало уређење радног статуса
педагошких асистената и одржив начин систематизације ове позиције.
Други извештај
У току је формирање Радне групе која ће се бавити дорадом постојећег Правилника о програму
обуке за педагошког асистента и израдом оквира за опис посла педагошких асистената. Ово ће
бити основа за израду новог подзаконског акта којим ће се одредити врста и степен образовања и
програм обуке, стандарди квалитета рада, рационализација мреже педагошких асистената,
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запошљавање нових асистената и њихов радни статус до краја 2016. године, у
складу са чл. 121, став 12 ЗОСОВа („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) .
Трећи извештај:
Нема промена у односу на други извештај.
Четврти извештај:
Нема промене.
Пети извештај:
На Универзитету у Крагујевцу, 20. октобра 2016. године уручен је 191 сертификат за педагошке
асистенте (од тога је 175 педагошких асистента ангажовано у предшколским установама и
основним школама) који су завршили акредитоване модуле обука у Центру за доживотно учење,
Универзитета у Крагујевцу.
У оквиру трећег нацрта Каталога радних места у просвети дефинисан је опис посла, стручна
спрема-образовање, додатна знања-испити и радно искуство потребно за обављање послова
педагошког асистента.
Шести извештај
Настављен је рад на нацрту Каталога радних места у просвети. Радно место „педагошки асистент“
је додатно дефинасано кроз опис посла, стручну спрему- образовање, додатна знања - испити и
радно искуство, а који су потребни за обављање послова педагошког асистента.
Седми извештај
Нема промена.
Осми извештај
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у партнерству са међународном
организацијом Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB) u оквиру пројекта „Доступно и
квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме” (2017-2018) припремило програм обуке за
педагошке асистенте у предшколским установама. Овај програм ће бити акредитован од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и укључен на листу програма од значаја.
Министарство је мапирало потенцијалне учеснике ове обуке међу садашњим педагошким
асистентима, али ће бити укључени и свршени студенти Високе школе струковних студија за
образовање васпитача “Михаило Палов” из Вршца који су наставу слушали на ромском језику.
Девети извештај
У оквиру пројекта „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме” (20172018) који МПНТР реализује у партнерству са Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB)
припремљена је и акредитована обука „Развој и учење деце раног узраста“ зa педагошке асистенте
који раде у предшколским установама, а укључени су и васпитачи који су дипломирали на
ромском језику на Високој струковној школи „Михајло Палов“ у Вршцу. Циљ обуке је јачање
капацитета педагошких асистената у области раног развоја и рад у предшколским установама у
Републици Србији. Обука је акредитована и на листи је програма од јавног интереса. За учеснике
је изрђен и Приручник са прилозима за сваку тему која ће бити обрађивана на обуци. Резултати
петодневне обуке:
•
разумети своју улогу и одговорност у односу на децу, ПУ, локалну заједницу и породице
из осетљивих група
•
овладати знањима о раном развоју, вештинама комуникације и партнерства у функцији
припреме, креирања и спровођења подршке деци и родитељима током раног развоја, образовања и
током поласка у школу
•
овладати знањима потребним за преузимање активне улоге за унапређење услова за
остваривање права, развој и учење деце, кроз сарадњу са запосленима у ПУ и надлежним
институцијама у локалној заједници
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•
бити оснажени да раде на подизању свести у ромској заједници о
значају раног развоја и образовања.
Акредитовани модул се састоји од 19 радионица: Уводна радионица, Развој деце раног узраста и
релевантне образовне политике, Значај игре за предшколско дете, Kако деца уче, Интеракција и
односи; одрасли-деца, вршњаци, Људска и дечја права – међународни и национални нормативни
оквир, Постављање високих очекивања како би свако дете развило своје пуне потенцијале, Значај
физички и психички безбедне и подстицајне средине за развој и учење деце и укључивање у ПВО,
Свако дете је јединствено и треба му помоћи да развије позитивну слику о себи, Развој говора и
језика и усвајање вештина важних за описмењавање, Инклузивно образовање, Опсервација – основ
за планирање и праћење напредовања детета, Значај препознавања и уважавања различитих
потреба одређене деце или група, Припремљеност и подршка за школовање и стицање вештина за
целоживотно учење, Значај сарадње са породицама и како их подржати да упишу децу у
предшколске програме, Подршка родитељима да стварају безбедно и подстицајно породично
окружење и развијају вештине позитивног родитељства, Управљање стресом деце, родитеља и
педагошких асистената, Психосоцијална добробит и резилијентност детета, Завршна радионица.
Десети извештај

Нема промена.
Једанаести извештај
Реализован је Конкурс за избор педагошких асистената. Комисија МПНТР је, од
пријављених 145 кандидата, изабрала 50 кандидата за похађање обуке за педагошке
асистенте и 15 кандидата који су раније ангажовани а нису прошли уводну обуку. Радна
група МПНТР изабрала је 50 нових основних школа, по регионима, за ангажовање
педагошких асистената. Школе су добиле информацију о потреби измена систематизација
ради ангажовања педагошких асистената. Услов за заснивање радног односа је похађање
уводне обуке. За осталих 6 обавезних модула обуке тражена је процена трошкова од
Универзитета у Крагујевцу - Центар за целоживотно учење, како би се палнирала средства
у буџету за 2019. годину.
У сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу – Центар за целоживотно учење, који има
акредитовану обуку за педагошке асистенте од 36 ЕПС бодова, организована је
петодневна уводна обука за 65 асистената (за 50 нових школа+15 раније ангажованих који
нису похађали обуку или замене), у две групе, у периоду децембар 2018. године.
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.
Поред новообучених 50 педагошких асистената, ангажовано је 175 педагошких
асистената, 140 у основним школама и 35 у предшколским установама.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је упутило школама онлајн
апликацију чије је попуњавање омогућило формирање базе података о ангажованим
педагошким асистентима.
Припремљена је документација за школске управе и друге секторе у вези са ангажовањем
педагошких асистената за меру 3 СБС за сектор образовања.
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У оквиру конференције
„Инклузивно образовање – пут развоја
образовања Србије“; која је окупила 277 учесника из области образовања, креаторе
политика, практичаре и представнике академских, истраживачких, међународних и
невладиних организација, као и родитеље и младе људе, учествовало је и 15 домаћих и
интернационалних предавача. На једној од паралелних сесија под називом „ Педагошки
асистенти“ инострани предавач Роб Вебстер је учесницима презентовао искуства из
Велике Британије. Након дискусије изведени су закључци који су презентовани у
пленарном делу и који се односе на унапређивање педагошке асистенције.
3.8.2.14. Даље ширење мреже педагошких асистената на основу аналитичке студије
потреба изведене од стране надлежних државних органа. Рок: Аналитичка студија:
I квартал 2017. године. Ширење мреже: Почев од III трећег квартала 2017. године.
Први извештај
Прикупљају се подаци за аналитичку студију у сарадњи са Асоцијацијом педагошких асистената.
Други извештај
Нема промена.
Трећи извештај:
Нема промена.
Четврти извештај:
Нема промене.
Пети извештај:
Ширење мреже педагошких асистената планирано је кроз ИПА II програм – секторска буџетска
подршка. Општи циљ Секторске буџетске подршке је подршка Влади Републике Србије у
спровођењу реформи у сектору образовања путем унапређења квалитета, једнакост и релевантност
система образовања и васпитања, укључујући специфична питања у вези са потребама образовања
мањина и ромске националне заједнице, са циљем да се боље одговари на потребе тржишта рада и
да постепеног усклађивања са ЕУ стандардима. Реализацијом циља 3. Побољшање услова за
ромску децу и студенте (дечаци и девојчице) учествују у пред-универзитетском образовању
(укључујуцћи i drop-out) биће унапређена функционалност мреже педагошких асистената, затим ће
бити побољшан развој стандарда квалитета њиховог рада; јачање њихових капацитета за
имплементацију стандарда квалитета и успостављање система осигурања квалитета за њихов рад
како би се боље одговорило на потребе школа и побољша квалитет испоруке. У наредном периоду
биће проширена мрежа педагошких асистената и ангажовање нових 50 асистената/киња у
школској 2017/18 и 2018/19. години.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписало је Меморандум о сарадњи са
међународном организацијом Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB) и започело
активности на реализацији пројекта „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке
Роме” (2017-2018). Активности ће бити реализоване на подручју Београда, Лесковца, Власотинца,
Сурдулице, Бујановца, Трговишта. Циљ пројекта је повећање обухвата деце из рањивих група
квалитетним и инклузивним образовањем у предшколским установама и основним школама у
Републици Србији.
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Резултат једне од активности биће припрема и акредитација програма за
педагошке асистенте у предшколским установама и обука нових 40 педагошких асистената
акредитованим програмом за рад у предшколским установама.
Шести извештај
Настављена је реализација пројекта „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке
Роме” (2017-2018) у оквиру кога ће бити акредитована обука за педагошке асистенте у
предшколским установама.
Седми извештај
Настављен је рад на припреми планирања ширења мреже педагошких асистената кроз ИПА II
програм – секторска буџетска подршка. Општи циљ Секторске буџетске подршке је подршка
Влади Републике Србије у спровођењу реформи у сектору образовања, укључујући специфична
питања у вези са потребама образовања мањина и ромске националне заједнице.
У оквиру пројекта „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме” (2017-2018)
који МПНТР реализује у партнерству са међународном организацијом Save the Children за
северозападни Балкан (SCNWB) одржано је два радна састанка у којима су учествовали, поред
партнера из Save the Children и реализатори активности Центар за образовне политике и Центар за
интерактивну политику из Београда. Резултати састанака су следећи:
 припрема уговора за мале грантове са 12 основних школа које учествују у реализацији
пројекта;
 смернице за развијање обуке за педагошке асистенте који ће радити у предшколским
установама. Ова обука биће акредитована од стране министра, а предлог садржаја су области
развоја детета, затим концепт и значај раног развоја и образовања, значај интеракција одраслих
и деце и између вршњака, подстицајна средина, вештине комуникације, подршка у периоду
транзиције и управљање стресом;
 договор о акредитовању обуке за спречавање осипања деце из образовног система и
реализовање ове обуке за запослене у 12 основних школа које учествују у пројекту.
Осми извештај
Нема промена.
Девети извештај
Нема промена.
Десети извештај
Нема промена.

Једанаести извештај
До краја 2018. године у основним школама ће бити ангажовано 50 нових педагошких
асистената. Они ће бити распоређени у школама са великим бројем деце из осетљивих
друштвених група. Укупно ће ангажовањем нових педагошких асистената бити
обухваћено око 6000 ученика из ромских породица, деце која живе у подстандардним
насељима и преко 1100 ученика који се образују по индивидуалном образовном плану.
3.8.2.15. Усвајање подзаконског акта којим ће се прецизирати делокруг рада са
конкретним задацима, стандардима квалитета рада, наставак изградње капацитета
педагошких асистената као и прецизирати уговорни модалитет. Рок: IV квартал
2016. године.
Први извештај
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Нема промена, није израђен подзаконски акт.
Други извештај
У току је формирање Радне групе која ће се бавити дорадом постојећег Правилника о програму
обуке за педагошког асистента и израдом оквира за опис посла и стандарде квалитета рада
педагошких асистената. Чланови радне групе су представници свих Сектора Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и партнери- РЕФ, УНИЦЕФ, Тим за социјалну инклузију и
смањење сиромаштва.
Трећи извештај:
Нема промена у односу на други извештај.
Четврти извештај:
У погледу уређивања педагошке асистенције и превазилажења помињаних проблема, предузето је
следеће: одржан је иницијални састанак посвећен уређивању питања педагошке асистенције у
образовном систему РС. Постојећи прописи, урађене анализе и извештаји о пракси ПА садрже
довољно података који су ваљана основа за израду правилника о педагошкој асистенцији. У том
смислу посебно је значајна свеобухватна анализа „Међународних политика и пракси у педагошкој
асистенцији у региону и свету“, што је продукт заједничке активности Групе за социјалну
инклузију и канцеларије УНИЦЕФ-а у Србији, као допринос контекстуалном оквиру за
унапређивање образовне политике и праксе у области педагошке асистенције у Србији и припреми
за измене и допуне законске регулативе и доношење подзаконских аката.
Пети извештај:
Нацртом Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), (у току је јавна
расправа) постављен је правни основ за доношење подзаконског акта. МПНТР је започело рад на
формирању Радне групе која ће окупити све кључне чиниоце у области педагошке асистенције.
Радна група ће додатно мапирати тренутно стање и потребе у области педагошке асистенције за
ромску децу и израдити подзаконски акт којим ће се одредити врста и степен образовања и
програм обуке, стандарди квалитета рада, рационализација мреже педагошких асистената и
ангажовање нових 50 асистената/киња у школској 2017/18 и 2018/19. години.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписало је Меморандум о сарадњи са
међународном организацијом Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB) и започело
активности на реализацији пројекта „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке
Роме” (2017-2018). у коме ће бити припремљен специјализован и акредитован програм за
педагошке асистенте у предшколским установама и обука нових 40 педагошких асистената
акредитованим програмом за рад у предшколским установама.
Шести извештај
Закон о основама система образовања и васпитања је усвојен крајем септембра 2017. године и
постављен правни основ за доношење подзаконског акта.
У погледу уређивања педагошке асистенције у образовном систему Републике Србије одржан је
иницијални састанак. Постојећи прописи, урађене анализе и извештаји о пракси педагошких
асистената садрже податке који могу да послуже као основа за израду правилника о педагошкој
асистенцији. У том смислу посебно је значајна свеобухватна анализа под називом „Међународна
политика и пракса у педагошкој асистенцији у региону и свету“, која је продукт заједничке
активности МПНТР-а и УНИЦЕФ-а у Србији, као допринос контекстуалном оквиру за
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унапређивање образовне политике и праксе у области педагошке асистенције у
Србији и припреми за измене и допуне законске регулативе и доношења подзаконских аката.
Министарство је започело рад на формирању Радне групе која ће окупити све кључне чиниоце у
области педагошке асистенције, мапирати тренутно стање и потребе у области педагошке
асистенције и израдити подзаконски акт којим ће се одредити врста и степен образовања и
програм обуке, стандарди квалитета рада, рационализација мреже педагошких асистената и
ангажовање нових 50 асистената/киња у школској 2017/18. и 2018/19. години.
Седми извештај
Нема промена.
Осми извештај
Нема промене.
Девети извештај
У вези са планом да се у наредном периоду прошири мрежа педагошких асистената и ангажује
нових 50 асистената/киња у школској 2017/18 и 2018/19. години, на основу неколико критеријума
(број ученика, близина подстандардних насеља, резултати на завршном испиту,број ученика који
напушта школовање) извршена је прве селекција школа и формирана је комисија која ће
предложити 50 школа у којима ће бити ангажовани педагошки асистенти. Комисију ће чинити,
осим представника министартсва, и представници Националног савета ромске националне мањине
и Асоцијације педагошких асистената.
Десети извештај
Реализован је Конкурс за избор педагошких асистената. Комисија МПНТР је, од пријављених 104
кандидата, изабрала 45 кандидата за обуку за педагошке асистенте, док ће за неколико општина
конкурс бити поновљен.
Радна група МПНТР изабрала је 50 нових основних школа, по регионима, за ангажовање
педагошких асистената. Школе су добиле информацију о потреби измена систематизација ради
ангажовања педагошких асистената. Услов за заснивање радног односа је похађање уводне обуке.
За осталих 6 обавезних модула обуке, од Центра за целоживотно учење, тражена је процена
трошкова, како би се палнирала средства у буџету за 2019.годину.
У сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу – Центар за целоживотно учење, који има акредитовану
обуку за педагошке асистенте од 36 ЕПС бодова, организоваће се петодневна уводна обука за 65
асистената (за 50 нових школа+15 раније ангажованих који нису похађали обуку или замене), у
две групе, у периоду од 16-20. октобра 2018. године. Укупна вредност за организацију наведених
обука износи 2.200.000,00динара.
Стална конференција градова и општина ангажована је у активност укључивања нових
педагошких асистената у мобилне тимове за инклузију Рома, тамо где недостају.

Једанаести извештај
У циљу припреме подзаконског акта који ће регулисати делокруг рада педагошког
асистента, организована је консултативни састанак за израду Правилника о педагошким
систентима. У раду су учествовали представници МПНТР, Повереника за заштиту
равноправности, заитим представници Центра за образовне политике, интерресорних
комисија, СИПРУ тима, Асоцијације педагошких асистената, Центра за интерактивну
педагогију, Фонда за образовање Рома, као и представници школа и предшколских
установа.
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3.8.2.16. Израда Правилника о препознавању дискриминације у
образовању усмереног на превенцију дискриминације и сегрегације националних
мањина у образовању и спровести мере за десегрегацију како у разредима тако и на
нивоу школа. Мониторинг над имплементацијом кроз развој Протокола о одговору
на дискриминацију у образовању. Рок: За доношење Правилника: I квартал 2016.
За креирање и спровођење мера за десегрегацију: IV квартал 2016. године.
Иницијални извештај
Са УНИЦЕФом се тренутно спроводи анализа стања сегрегације у установама образовања, што
значи да ће се израдити студија и приказ стања на терену, анализирати међународна искуства и
израдити мере десегрегације, мониторинг, индикатори на основу којих ће се пратити, све ће се
применити прво у изабраним пилот школама.
Први извештај
С обзиром на важност превенције и сузбијања дискриминације у друштву, МПНТР је припремило
и усвојило “Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања”
("Службени гласник РС", бр. 22/2016), фебруара 2016. Тренутно се (крај маја 2016) формира Радна
група која ће припремити Упутство за примену овог Правилника. Радна група је састављена од
експерата/киња из релевантних сектора МПНТР, затим Канцеларије за људска и мањинска права,
Министарства државне управе и локалне самоуправе, а у улози посматрача су представници/це
независних институција Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности.
У сарадњи са УНИЦЕФом припрема се сет обука за запослене у области образовања за примену
Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране
запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања.
Други извештај
Активност испуњена у делу доношења Правилника. Радна група задужена за креирање и
спровођење мера за десегрегацију одржала свој први састанак 20. јуна 2016. године.
Трећи извештај:
Радна група за израду Упутства за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање
облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи
образовања и васпитања, а која ће креирати и мере за десегрегацију наставила је рад. РГ је
проширила је чланство и укључила представнике осталих ресорних министарстава (МДУЛС,
МЗдравља, М Правде, затим Тим за смањење сиромаштва и социјално укључивање). УНИЦЕФ је
подржао рад РГ кроз ангажовање стручњакиње која ће уобличити Упутство. Ниво обавезности
коју носи Упутство је задовољавајући, а примена Правилника/Упутства ће се проширити и
укључити и друге актере из локалне заједнице, осим школе, док ће се постојећим тимовима за
заштиту од насиља у школама проширити делокруг рада и на заштиту од дискриминације. РГ и
експерткиња ће до краја 2016. године израдити предлог Упутства који ће бити додатно развијан.
На основу „Приручника за превенцију сегрегације/Развој инкузивних усписних политика и
десегрегацију школа и одељења“, који је израдила група стручњака у УНИЦЕФовом пројекту,
биће развијане мере десегрегације у Упутству за примену Правилника о ближим критеријумима за
препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у
установи образовања и васпитања.
У наредном периоду планира се:
- израда приручника за 1) наставни кадар; 2) родитеље; 3) децу;
-сет обука за просветне саветнике и инспекторе;
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-сет обука за наставни кадар и школске управе;
Четврти извештај:
Рaдна група за израду Упутства за примену Правилника
о ближим критеријумима за
препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у
установи образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 22/16) наставила је рад на
дефинисању поступања и примену овог Правилника. РГ је до сада организовала две (02.02.2017 Београд; 01.03.2017 - Ниш) од планиране три консултативне радионице са заинтересованим
актерима из цивилног друштва, школских управа и међународних организација. Током прве
радионице дефинисана је структура будућег документа, дефиниције појмова важних за
разумевање феномена дискриминације, затим предлог програма за превенцију дискриминације,
потом дефинисање мера заштите од дискриминације, као и предлог могућег механизма за
реаговање на дискриминацију. Друга радионица се бавила проблемом сегрегације у образовању.
Резултат ове радионице су конкретни предлози мера за превенцију сегрегације и мера за
десегрегацију у образовно-васпитном систему. У плану је и трећа радионица у оквиру овог
пројекта која ће разматрати текст нацрта Упутства са просветном инспекцијом са циљем да се
добију конкретни предлози одрживих механизама за примену Упутства. У оквиру постојеће Радне
групе, биће формирана ужа, стручна група која ће усклађивати текст Упутства са постојећим
законским решењима и праксом. У наредном периоду, после усвајања Упутства за примену
Правилника, биће израђено 3 приручника за препознавање и реаговање на дискриминацију у
образовању и васпитању - за наставни кадар, за родитеље и за ученике. Затим, биће организован
сет обука за наставнике, просветне инспекторе, саветнике, директоре школа, школске управе у
циљу унапређивања капацитета за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање
облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи
образовања и васпитања.
Пети извештај:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у партнерству са УНИЦЕФом и
Повереником за заштиту равноправности, наставља реализацију пројекта „Подршка
имплементацији регулативе у области антидискриминације у образовању“ (јул 2016 децембар 2017). Током извештајног периода формирана је ужа, стручна радна група која је
одржала два састанка, а резултат је разрада посебних механизама за заштиту од дискриминације у
образовно-васпитним установама. За ужу радну групу и представнике/це републичке инспекције
организована је радионица 09. маја 2017. године о процедурама и поступању у случајевима
дискриминације у образовно- васпитном систему. Представљено је скалирање дискриминације,
затим разрада механизама/процедура за поступање у случајевима дискриминације, а представљен
је и предлог за поступање у случајевима дискриминације. У Изменама и допунама Закона о
основама система образовања и васпитања (тренутно у јавној расправи) биће унапређен
подзаконски акт којим се дефинише препознавање и реаговање на дискриминацију у образовноваспитним установама. С обзиром да је Радној групи за примену Правилника о ближим
критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или
трећег лица у установи образовања и васпитања истекао мандат, формирана је нова Радна група са
задатком да се унапреди подзаконски акт којим ће се ближе уредити, поред препознавања, и
поступање у случајевима дискриминације у образовно-васпитним установама.
Шести извештај
Усвојен је Закон о основама система образовања и васпитања, чиме је постављен правни основ за
доношење подзаконског акта који ће дефинисати процедуре и механизме за реаговање на
дискриминаторно понашање. Радна група која је формирана у оквиру пројекта „Подршка
имплементацији регулативе у области антидискриминације у образовању“ (јул 2016 децембар 2017) активно је радила на унапређивању законске регулативе у области
препознавања и реаговања на дискриминацију у образовно-васпитним установама. Резултат
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се огледа у допунама новог Закона о основама система образовања и
васпитања, који је усвојен крајем септембра 2017. У овим околностима у којима се област
антидискриминације додатно и јасније дефинише, Радна група је, поред важећег Правилника
о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог,
детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ( усвојен фебруара 2016 „Службени гласник РС“, број 22/16) започела рад на новом документу. Нови Правилник на
чијем се креирању тренутно ради, садржаваће механизме за препознавање и за реаговање на
дискриминацију у образовно-васпитним установама, као и нивое дискриминације и кораке у
поступању. Ово решење значајно ће унапредити системско деловање у области борбе против
дискриминације у образовном систему.
Седми извештај
Ради унапређивања законске регулативе у области препознавања и реаговања на
дискриминацију у образовним и васпитним установама, у оквиру новог Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017) од 07.10.2017. године
усвојени су чланови који ближе уређују забрану дискриминације, забрану понашања која
вређа углед, част и достојанство и обавезе органа и појединаца у реаговању на ситуације
дискриминаторног понашања. Ужа, стручна радна група, формирана на нивоу МПНТР са
циљем дефинисања предлога текста за нови Правилник о поступању установе у случају
сумње или утврђеног дискриминаторног понашања одржала је, током овог извештајног
периода, радних састанака и 2 радинице на којима се радило на тексту будућег Правилника.
Текст будућег Правилника је у завршној фази израде а њиме се прописује поступање установе
када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начини спровођења превентивних и
интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог, родитеља, односно
другог законског заступника, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга
питања од значаја за заштиту од дискриминације. Посебно је важно нагласити да је новим
предлогом Правилника дефинисана сегрегација, као и превентивне активности на нивоу јединице
локалне самоуправе у спречавању сегрегације, превентивне активности установе на спречавању
сегрегације, затим интервенција и мере десегрегације и мере које се примењују за појединачно
дете и ученика током процеса десегрегације. МПНТР ради на формирању Радне групе састављене
од ресорних министарстава која ће разматрати предлог текста новог Правилника и предложити
министру просвете коначни текст овог подзаконског акта.
У оквиру пројекта „Подршка имплементацији регулативе у области антидискриминације у
образовању“ који МПНТР реализује у партнерству са УНИЦЕФом и Повереником за
равноправност грађана одржано је укупно 6 фокус група, 3 са наставницима и 3 фокус групе
родитељима у основним и средњим школама у три града Републике Србије.
Фокус групе са родитељима реализоване су у Оџацима, Београду и у Гаџином Хану. Одазив
родитеља је био изузетно велик (у просеку 15). У све три групе су родитељи активно учествовали
и износили своје виђење и разумевање дискриминације. Када се од њих очекивало да изнесу
мишљење шта је дискриминација увек су говорили да је то прављење разлике или издвајање из
групе због неких особина особе. Међутим, када су требали да изнесу конкретне примере
дискриминације из свог искуства или примере за које су чули да су се догодили, углавном су
износили примере различитих облика вршњачког насиља, најчешће вербалног и социјалног.
Родитељи су углавном изражавали велико поверење у наставнике и директора/ку школе и
истицали добру сарадњу са наставним особљем, а као разлог дискирминације наводили кућно
неваспитање деце која су насилници. Већина родитеља је износила став да деца са сметњама у
развоју треба да похађају специјалне школе јер је то „боље за њих“. Фокус групе са
наставницима одржане су у Новом Саду, Београду и у Нишу. У просеку било по 15 наставника у
групи. Као и са родитељима и са наставницима је била одлична сарадња, активно су учествовали у
разговору. Као и родитељи, понеки наставници су умели да дефинишу појам дискриминације,
међутим већина не одваја дискриминацију од насиља. Ставови су били веома шаролики – од
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изузетно сензибилисаних и оснажених наставника који су спремни и знају да
раде са децом из маргинализованих група, до наставника који немају разумевања, а ни знања о
инклузивном образовању. И једних и других је било подједнако у свакој фокус групи из чега
закључујемо да средина из које долазе наставници не даје ни предности нити ограничења да се
наставници обуче. Неки наставници су показали јасан отпор према инклузивном образовању деце
са сметњама у развоју, изражавајући свој став кроз медицински приступ инвалидитету. Неки
наставници су показали потпуно неразумевање инклузивног образовања, док је једна професорка
средње школе изјавила да поклања двојке свим који раде по ИОП-у јер је ИОП тако направљен да
деца не могу да га „остваре“. У свим групама се разлози за дискриминаторно и насилно понашање
деце препознају у кућном (не)васпитању деце и понашању родитеља.
Резултати одржаних фокус група биће коришћени приликом израде приручника за примену новог
Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања.
Осми извештај
Нови подзаконски акт произашао из Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", број 88/2017) а који дефинише поступање и обавезе органа и појединаца у реаговању
на ситуације дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства прошао је
секторска мишљења у оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а предлози су
усаглашени. Формирана је међуминистарска радна група која ће разматрати нацрт документа.
Девети извештај
Предлог Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части и достојанства налази се у процедури прибљања мишљења од
належних институција. Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са МПНТР у фази израде
приручника за запослене у школи, родитеље и децу ће говорити о препознавању дискриминације
али и о механизмима заштите. Важно је напоменути да ће нови правилник о поступању установе
дефинисати и превенцију сегрегације, као и мере за десегрегацију о чему ће такође бити речи, пре
свега, у приручнику за наставнике, али у и приручнику за родитеље.
Десети извештај
Министар просвете, науке и технолошког развоја потписао је Правилник о поступању установе у
случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части и достојанства
који је обајвљен у Службеном гласнику РС број 65/2018. Правилник ће бити презентован
наставницима и стручним сарадницима, као и организацијама цивилног друштва. Повереник за
заштиту равноправности у сарадњи са МПНТР у фази израде приручника за запослене у школи,
родитеље и децу ће говорити о препознавању дискриминације али и о механизмима заштите.
Важно је напоменути да jе нови Правилник о поступању установе дефинисати и превенцију
сегрегације, као и мере за десегрегацију о чему ће такође бити речи, пре свега, у приручнику за
наставнике, али у и приручнику за родитеље.
Настављене су активности саветодавне групе у развијању пројекта „Уважавање разлика и
спречавање насиља у предшколским установама у Србији“, учешће на састанцима и радионаицама
у вези са представљањем и унапређивањем полазног оквира Пројекта.

Једанаести извештај
Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части и достојанства (Службени гласник РС број 65/2018)
ступио је на снагу 01.09.2018. године и достављен свим установама, преко школских
управа, на упознавање са садржајем. Примена овог Правилника омогућиће установама да
саме уоче ситуације које могу бити дискриминаторне и отклоне их пре него што
произведу негативне ефекте. Значај новог Правилника огледа се у превентивним
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активностима које налаже установи образовања, али и у интервенцији
којима се дискриминација зауставља, осигурава безбедност учесника у образовном и
васпитном процесу (трпе, сведоче и чине) смањује ризик од понављања, ублажавају
последице за све учеснике, прате се ефекти предузетих мера. Са друге стране додатну
важност представљају кораци у интервенцији у случају дискриминације које прописује
нови Правилник а то су: проверавање добијене информације, заустављање оваквог
понашања и смиривање учесника, обавештавање и позивање родитеља, прикупљање
релевантних информација и консултације, предузимање и праћење мера и активности.
Нови Правилник је презентован у Медија центру у Београду просветним саветницима,
инспекторима и представницима школских управа 16. октобра 2018. године а 17. октобра
2018. године Правилник је представљен представницима цивилног друштва и
представницима основних школа. У презентацији документа учествовали су: помоћница
министра за предшколско и основно образовње и вапситање, државна секретарка,
руководитељка Групе за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и
дискриминације, републичка просветна инспекторка, експерткиња која је припремала
документ, затим представници УНИЦЕФа.
Током оба догађаја развијена је активна дискусија о изазовима и могућностима примене
овог документа, као и о улогама одређених актера у овом процесу.
МПНТР је у оквиру МАДАД 2 пројекта и активности Унапређивање капацитета
образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у
Републици Србији, као једну од тема у дводневном тренингу уврстило информације о
новом Правилнику, структуру, новине које су предложене, као и примену у пракси. У
оквиру МАДАД пројекта биће едуковано 600 васпитача-ица, наставника-ица основних и
средњих школа током децембра 2018, јануара и фебруара 2019. У овом извештајном
периоду реализоавно је укупно 14 обука и то 6 обука за основни модул и 8 обука за
напредни модул. У обукама је учествовало: Основни модул – 177 учесника и учесница у
основном модулу и 204 учениска и учесница у напредном модулу, укупно 381 учесникица. У реализацији основног модула учествовали су представници 43 школе, а током
реалчизације напредног модула представнци 57 школа. За сад смо имали укључене две
предшколске установе.
3.8.2.17. Усвајање правилника о упису ромских ученика у средње школе кроз мере
афирмативна акције, дефинисање модалитета мониторинга ефеката мера
афирмативне акције на образовање Рома.
Рок: I квартал 2016. године.
Иницијални извештај
Радна група је до сада одржала четири састанка. Неформална мања Радна група формирана на
последњем састанку од 04. новембра која ће направити први нацрт Правилника 09. новембра и
дати га на увид и разматрање осталим члановима до наредног састанка који је заказан за 17.
новембар 2015. године.
Први извештај
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Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске
националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне
равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016) усвојен је почетком фебруара 2016. године.
Истовремено, све школске управе су добиле инструкције за поступање по овом Правилнику, као и
модел документа за пријаву ђака за коришћење афирмативне мере. Школске управе су ову
инструкцију доставиле свим основним школама у Републици Србији. Основне школе су
испоштовале рок (31.03.2016) и доставиле прикупљене податке о пријављеним ђацима за
коришћење афирмативне мере. Пријављено је 1512 ученика ромске националности.
Други извештај
Активност у потпуности испуњена.
Трећи извештај:
Активност је у потпуности реализована.
Пети извештај:
Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у
средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС",
бр. 12/2016) је стављен ван снаге, јер је у целости постао део Правилника о упису ученика у средњу
школу („Сл. гласник РС”, бр. 38/17 и 51/17). Све основне школе преко школских управа су у
новембру 2016. године добиле допис у коме се подсећају на обавезе које имају у вези
информисања ученика и родитеља о мерама афирмативне акције и пружању потребне подршке у
прикупљању документације. Након објављивања Правилник о упису ученика у средњу школу
(„Службени гласник РС”, бр. 38/17 и 51/17) све основне школе су добиле информацију о томе, као
и потребне обрасце. Према подацима са којима тренутно располажемо за упис по мерама
афирмативне акције пријавило се преко 2500 ученика ромске националности.
Шести извештај
Упис ученика ромске националности у први разред средњих школа у школској 2017/18. години
реализован је применом Правилника о упису ученика у средњу школу ("Сл. гласник РС", br.
38/2017), у којем се члановима 75-81 уређује примена мера афирмативне акције уписа за ученике
ромске националности у средње школе. Укупан број уписаних ученика ромске националности у
средње школе у школској 2017/18. години је 1969 ученика.
Седми извештај
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је кроз Оперативне закључке са Семинара о
социјалном укључивању Рома и Ромкиња за период 2017-2019 планирало развијање модела
праћења ефеката афирмативних мера у доуниверзитетском образовању кроз увођење јединственог
идентификационог броја ученика до почетка школске 2018/2019. године.
Осми извештај
Министар је потписао нови Правилник о упису ученика у средњу школу "Службени гласник РС",
број 23 од 23. марта 2018. године који садржава целокупни текст Правилник о мерилима и
поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у средњу школу под
повољнијим условима ради постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016).
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је сталном контакту са основним школама
којима се доставило потребну документацију за реализацију Програма афирмативне мере за
школску 2018/19. годину.
Девети извештај
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МПНТР је прикупило податке о пријављеним ученицима ромске
националности за коришћење афирмативне мере уписа у средњу школу за школску 2018/19.
годину – пријављено је преко 2100 ученика.
Десети извештај
У школску 2018/19. годину се применом Правилником о упису ученика у средњу школу
"Службени гласник РС", број 23 од 23. марта 2018. године (који садржава целокупни текст
Правилник о мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у
средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС",
бр. 12/2016) уписано је 2220 ученика ромске националности.

Једанаести извештај
МПНТР ће у наредном периоду пратити примену Правилника о упису ученика у средњу
школу "Службени гласник РС", број 23/2018 који садржава целокупни текст Правилник о
мерилима и поступку за упис ученика – припадника ромске националне мањине у средњу
школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности ("Сл. гласник РС",
бр. 12/2016).
3.8.2.18. Спровођење истраживања и анализе узрока раног напуштања система
образовања.
Рок: IV квартал 2016. године.
Први извештај
У првој фази пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије“
(МПНТР у партнерству са ЦОП и УНИЦЕФ), урађена је студија затеченог стања кроз коју је
мапирано стање у 10 школа које учествују на пројекту. Студија је приказала какав је пракса школа
када је у питању спровођење законом предвиђених мера за спречавање осипања ученика из
система и биће референтна тачка за анализу завршне студије.
Други извештај
Нема промена.
Трећи извештај:
Реализована је конференција „Како остати у школи: Спречавање осипања ученика из образовног
система Републике Србије“ на којој су представљени подаци добијени током спровођења пројекта.
Ови подаци су показали да су у свих 10 школа које су учествовале у пилотирању овог оквира
постигнути значајни резултати и да је стопа осипања смањена за 66,1%. Током реализације ове
фазе су припремљени инструменти за наставнике за препознавање ризика од напуштања
школовања. Ови инструменти су испробани у пилот школама и дали су добре резултате. На основу
препознавања ризика кроз примену ових инструмената планиране су и спровођене различите
индивидуализоване мере подршке, које су се показале као најефективније за ученике/це у ризику
од осипања и допринели постизању наведеног смањења стопе осипања. Школа може превентивно
да утиче и на дејство оних фактора за које се обично мисли да не може – веома изражено
сиромаштво, озбиљни проблеми у породици и озбиљни проблеми у понашању, кроз иницирање
сарадње са другим релевантним партнерима на локалном нивоу и укључивање родитеља. Један од
резултата овог пројекта су и три приручника за наставнике.
Четврти извештај:
Центар за социјалну политику је, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, започео спровођење пројекта „Механизми за спречавање осипања ученика ромске
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
националности из образовног система“, чији је циљ смањење осипања ученика
из образовног система и раног напуштања школовања, посебно девојчица и дечака ромске
националности и повратника по реадмисији из земаља чланица ЕУ. Пројекат ће сагледати
тренутни одговор институција на локалном нивоу у вези са смањењем осипања ученика из
образовног система и развити модел унапређеног система за рану идентификацију и реаговање
институција на локалном нивоу, у циљу спречавања осипања из образовног система. У фокусу
пројекта ће бити ученици ромске националности и повратници по реадмисији из земаља чланица
ЕУ. Превенција осипања из образовног система препозната је као једна од приоритетних области
деловања у обезбеђивању квалитетног образовања за све и у Стратегији развоја образовања у
Србији до 2020, Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за
период 2016-2025 и Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике (2016). Неке
од кључних активности на пројекту су: Спровођење истраживања о функционисању постојећих
механизама у локалним заједницама за спречавање осипања из образовног система; Осмишљавање
и пилотирање унапређеног система за рану идентификацију и реаговање на локалном нивоу у
циљу спречавања осипања из образовног система; Дизајн протокола на локалном нивоу за
спречавање осипања из образовања који треба да послужи школама, центрима за социјални рад,
интерресорним комисијама, здравственим центрима, судијама за прекршаје, локалним
самоуправама и другим релевантним механизмима и партнерима на локалу (ромски координатори,
педагошки асистенти, здравствене медијаторке); Избор 10 примера добре праксе из локалних
самоуправа широм Србије који се баве смањењем осипања ученика из образовног система;
Промоција модела унапређеног система за рану идентификацију и реаговање на локалном нивоу у
циљу спречавања осипања из образовног система. Пројекат ће се спроводити у три локалне
самоуправе: Пирот, Прокупље и Владичин Хан до јуна 2018. године, уз подршку Европске уније,
кроз Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР).
Пети извештај:
Нема промена.
Шести извештај
Упис ученика ромске националности у први разред средњих школа у школској 2017/18. години
реализован је применом Правилника о упису ученика у средњу школу ("Сл. гласник РС", br.
38/2017), у којем се члановима 75-81 уређује примена мера афирмативне акције уписа за ученике
ромске националности у средње школе. Укупан број уписаних ученика ромске националности у
средње школе у школској 2017/18. години је 1969 ученика.
Седми извештај
Представници МПНТР су део радног тела Пројекта“ Заједно ка средњој школи- Подршка деци из
осетљивих група у преласку у средњу школу“. Циљ пројекта је да допринесе повећању броја
ученика из осетљивих група који настављају образовање на средњошколском нивоу. Кроз овај
пројекат наставници и школе ће бити оснажени за колаборативно планирање и пружање подршке
ученицима из осетљивих група у транзицији ка средњошколском или наредном нивоу образовања,
пре свега за прилагођавање припреме за завршни испит и надограђивање професионалне
оријентације. Јачање школских и наставничких капацитета, као и капацитета ученика и родитеља,
одвијаће се кроз акредитоване семинаре, обуке које су развијене за потребе пројекта, редовне
састанке и подршку пројектних сарадника. Поред тога, изабране школе добиће грантове у износу
од 3.600 ЕУР, у динарској противвредности, за спровођење пројектних активности. Пројекат се
спроводи у 10 изабраних основних школа које се налазе на територији општина/градова у којима
постоји повећана потреба за интервенцијом усмереном на повећање транзиције ученика у средње
школе. Основне школе које учествују у пројекту су: „ Вук Караџић“, Житковац, „ Петар Тасић“,
Лесковац, „ Дубрава“, Књажевац, „ Вук Караџић“ , Бор, „ Вук Караџић „ Ћуприја, „ Јован
Јовановић Змај, Сурдулица, „ Јован Јовановић Змај“,Ђурђево, „ Бранко Радичевић“, Брестовац, „
Здравко Гложански“, Бечај, „ Иван Горан Ковачић“ , Нишка Бања.
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Представници МПНТР учествовали су у радионицама „Приказ модела
мултисекторског система раног упозорења у заједници за превенцију осипања ромске деце из
образовања и дефинисани елементи за израду протокола о спречавању осипања ученика из
образовног система“ у организацији Центра за социјалну политику у које је укључено 10 општина:
Нови Сад, Панчево, Шабац, Ваљево, Звездара, Крагујевац, Владичин Хан, Прокупље, Суботица ,
Пирот.
Представници МПНТР узели су активно учешће у раду конференције “Улагање у децу на
локалном нивоу – Рaнo oбрaзoвaњe и бригa o дeци у функциjи прeвeнциje oсипaњa и пoвeћaњa
oбрaзoвних пoстигнућa рoмскe дeцe у Нoвoм Сaду” у организацији Центра за производњу знања и
вештина из Новог Сада.
Осми извештај
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у партнерству са међународном
организацијом Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB) u оквиру пројекта „Доступно и
квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме” (2017-2018) реализовало почетно, родно
осетљиво истраживање о узорцима одустајања и раног напуштања образовања ромске деце. Циљ
почетне струдије је утврдити ниво обухвата ромске деце основним образовањем, процена степена
редовности похађања основне школе, дати преглед узрока који доприносе одустајању ромске деце,
посебно девојчица, од образовања и раног напуштања школе и предложити мере за унапређивање
ове области. Локацијски истраживање је обухватило 8 јединица локалне самоуправе: Пчињски и
Јабланички округ – општине Трговиште, Сурдулица Власотинце, Лесковац, Бујановац и Град
Београд – општине Земун, Палилула и Сурчин. Истраживање је продуковало препрорукама за по
заинтересованим странама, а које ће бити реализоване кроз имплементацију пројекта „Доступно и
квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме”.
Девети извештај
Нема промене.
Десети извештај
На Листу обука од јавног интереса укључена је и акредитована Обука за рану идентификацију
ученика у ризику од осипања и спречавање осипања. Група за образовање мањина, социјалну
инклузију и заштиту од насиља и дисркиминације је организатор наведене обуке, које су
планиране за реализацију до краја 2018. године за представнике 50 изабраних школа, чиме ће се
заокружити активност Групе у 2018. години. Средства за ове намене планирана су из донаторских
средстава за 2018. годину.

Једанаести извештај
Учешће на радионици „Рано напуштање школе и НЕЕТ широм Дунавског региона - ка
новим регионалним перспективама“. Радионицу је организовао Интеркултурални центар и
КултурКонтакт Аустрија у сарадњи са Министарством образовања, науке и истраживања
Аустрије која је координатор 9. приоритетне области (Инвестиције у кадрове и стручност)
у спровођењу ЕУ Стратегије за Дунавски регион.
Дводневна радионица је окупила стручњаке и представнике различитих сектора
(формалног и неформалног образовања, јавне управе, истраживања, невладиних
организација, пружалаца услуга) у Дунавском региону из Немачке, Аустрије, Румуније,
Бугарске, Хрватске, Мађарске, Словеније, Украјине, Црне Горе, Босне и Херцеговине,
Чешке, Словачке, Молдавије и Србије. Током радионице размењена су тренутна дешавања
у погледу спречавања раног напуштања школе и НЕЕТ, специфичности земаља учесница
скупа, изазови са којима се сусрећу различите земље Дунавске регије по питању
смањивања раног напуштања образовања и НЕЕТ, као и примери успешних пројеката и
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________

програма на превенцији раног напуштања образовања и НЕЕТ (млади
који нису у образовању, запошљавању или обуци).
Циљ радионице је био да се дође до предлога за оквир будуће сарадње широм Дунавског
региона (нпр. Дунавског транснационалног програма) на смањивању стопе раног
напуштања образовања и НЕЕТ, како би се допринело развоју људског капитала у овим
земљама.
Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације
је организатор “Обука за рану идентификацију ученика у ризику од осипања и спречавање
осипања“. Циљна група су представници 50 изабраних школа а обуком је укупно
обухваћено 212 учесника, и то 176 учесница и 36 учесника.
Резултати реализованих обука обухватају два значајна аспекта стручног усавршавања:
а. садржај обуке и б. начин извођења обуке. Садржај обуке се односи на различите аспекте
феномена осипања, план подршке за појединачног ученика, инструмент за
идентификацију ученика у ризику од осипања. Ове теме су мање познате за учеснике и
стога су прихваћене као врло корисне а оствриле су утицај на повећање компетенџција
наставника у вези са превенцијом осипања.
Начин реализације обуке је омогућио интерактивност и размену искуства и добрих пракси
међу учесницима.
Након теоријских и практичних импута које су добиле на обуци, школе су у обавези да
сачине Акциони план за спречавање осипања који ће бити саставни део Развојног плана
установе. Водитељи обука су кроз консултативне процесе са школама, давали повратну
информацију о могућим начинима унапређивања акционих планова.
3.8.2.19. Формулисање мера системске подршке на нивоу школе и на нивоу јединица
локалне самоуправе на основу налаза и препорука из анализе и накнадно
пилотирање и промоција мера системске подршке у циљу подршке образовање
ромске деце на локалном нивоу и на нивоу школе. Рок: IV квартал 2016. - IV
квартал 2017. године.
Први извештај
Кроз пројекат „Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије“ (МПНТР у
партнерству са ЦОП и УНИЦЕФ) који се реализује у 10 школа (4 основне и 6 средњих школа)
развијен је функционални модел за спречавање осипања ученика из образовног система. Креиран
је и проверен систем за рано препознавање ученика у ризику од напуштања школе (ЕWIS),
повећани су капацитети у школама за спровођење активности усмерених на смањење осипања (око
60% наставника из свих школа је прошло макар једну обуку усмерену на јачање превентивних
капацитета за спречавање осипања) и успостављен је систем ефикасног пружања мера подршке
(укључујући допунску наставу, подршку вршњака и сарадњу са локалном заједницом) успешно се
спроводи на школском нивоу. Подаци које су школе доставиле показују веома позитивне
резултате и ефекте спровођења пројекта који се најпре огледају у смањењу стопе осипања ученика
за чак 53,2% у односу на стопу осипања у години пре почетка спровођења пројекта на нивоу свих
школа при чему се средње стручне школе нарочито издвајају по смањењу стопе осипања ученика.
Други извештај
Нема промена.
Трећи извештај:
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Кроз пројекат „Спречавање осипања ученика из образовног система Републике
Србије“ (МПНТР у партнерству са ЦОП и УНИЦЕФ) су унапређени капацитети 10 редовних
основних и средњих школа за успешну примену система ране идентификације ученика под
ризиком од осипања, као и планирање и реализацију мера интервенције. Уведене су и нове мере и
активности које укључују вршњачку подршку, повећано учешће родитеља у школском животу,
унапређење начина спровођења допунске наставе, као и јачање сарадње између школа и локалне
заједнице. Направљен је план за имплементацију успешно спроведених мера у 10 пилот школа у
читав образовни систем Републике Србије.
Четврти извештај:
Нема промене.
Пети извештај:
Нема промена.
Шести извештај
Пројекат „Механизми за спречавање осипања ученика ромске националности из образовног
система“ се бави одговором институција на локалном нивоу у вези са смањењем осипања ученика
из образовног система и развијањем модела унапређеног система за рану идентификацију и
реаговање институција на локалном нивоу, у циљу спречавања осипања из образовног система.
Фокус пројекта су ученици ромске националности и повратници по реадмисији из земаља
чланица ЕУ. Превенција осипања из образовног система препозната је као једна од приоритетних
области деловања у обезбеђивању квалитетног образовања за све и у Стратегији развоја
образовања у Србији до 2020, Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици
Србији за период 2016-2025 и Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике
(2016).
Ово су неке од кључних активности на пројекту:
• Спровођење истраживања о функционисању постојећих механизама у локалним заједницама за
спречавање осипања из образовног система.
• Осмишљавање и пилотирање унапређеног система за рану идентификацију и реаговање на
локалном нивоу у циљу спречавања осипања из образовног система.
• Дизајн протокола на локалном нивоу за спречавање осипања из образовања који треба да
послужи школама, центрима за социјални рад, интерресорним комисијама, здравственим
центрима, судијама за прекршаје, локалним самоуправама и другим релевантним механизмима
и партнерима на локалу (ромски координатори, педагошки асистенти, здравствене
медијаторке).
• Избор 10 примера добре праксе из локалних самоуправа широм Србије који се баве смањењем
осипања ученика из образовног система.
• Промоција модела унапређеног система за рану идентификацију и реаговање на локалном нивоу
у циљу спречавања осипања из образовног система.
Пројекат се спроводити у три локалне самоуправе (Пирот, Прокупље и Владичин Хан) до
јуна 2018. године, уз подршку Европске уније, кроз Европски инструмент за демократију и људска
права (ЕИДХР).
Седми извештај
Центар за социјалну политику (ЦСП) реализује пројекат Механизми за спречавање осипања
ученика ромске националности из образовног система, чији је циљ превенција осипања ученика
из образовног система, посебно девојчица и дечака ромске националности, укључујући и децу
повратника по уговору о реадмисији из земаља чланица ЕУ. Превенција осипања из образовног
система препозната је као једна од приоритетних области деловања у обезбеђивању квалитетног
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образовања за све у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020,
Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 20162025 и Програму реформи политике запошљавања и социјалне политике/ЕСРП (2016).
Пројекат Механизми за спречавање осипања ученика ромске националности из образовног
система се спроводи од јануара 2017. до јуна 2018. године уз подршку Европске уније, кроз
Европски инструмент за демократију и људска права (ЕИДХР). Да би се боље сагледало у којој
мери се на нивоу локалне заједнице прати и реагује на осипање ученика из основног
образовања, одабране су и укључене у пројекат 3 јединице локалне самоуправе Владичин Хан,
Пирот и Прокупље. Иако ограниченог карактера, преглед информација и искустава прикупљених
из 3 ЈЛС треба да пружи дубље увиде у изазове у овој сфери, а свакако и да помогне у
идентификацији елемената за моделирање система за рано упозорење (СРУ) у превенцији осипања
ученика на нивоу локалне заједнице. Увид у постојећу праксу у праћењу и превенцији осипања
ученика из основног образовања у Владичином Хану, Пироту и Прокупљу је детерминисао
приступ у изради модела система за рано упозорење који би се примењивао на нивоу локалне
заједнице. Током прве фазе реализације пројекта, Центар за социјалну политику је организовао
консултације и састанке са представницима из све три јединице локалне самоуправе.
Успостављање система за спречавање осипања из образовања кроз модел за рано упозорење треба
да послужи на првом месту јединицама локалне самоуправе, па и школама, центрима за социјални
рад, интерресорним комисијама, здравственим центрима и свим другим релевантним чиниоцима
на локалном нивоу (ромски координатори, педагошки асистенти, здравствене медијаторке,
мобилни тимови) у организованом и координисаном реаговању на проблем осипања ученика. У
првој фази имплементације пројекта, предлог модела система за рано упозоравање је представљен
представницима/ама програма ЕИДХР (Делегација ЕУ у Србији), Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (МПНТР), УНИЦЕФ-а, Тима за социјално укључивање и смањење
сиромаштва и Сталне конференција градова и општина (СКГО).
Осми извештај
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је кроз партнерство са међународном
организацијом Save the Children за северозападни Балкан (SCNWB) u оквиру пројекта „Доступно и
квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме” (2017-2018) реализовало низ активности са
циљем оснаживања основних школа за примену Модела превенције осипања, процену потреба у
школама, као и пружање менторске подршке.
Обука за за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика као модел за
превенцију осипања, биће акредитована и укључена на листу програма од посебног значаја. У овај
партнерски пројекта укључено је 12 основних школа које су развиле акционе планове и
припремиле програме менторске подршке.
Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика реализована је од
01-04. фебруара 2018. године. Учествовало је 25 учесника, представника 12 основних школа које
су део пројекта „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме”.
Остварени су следећи исходи:
 Учесници су стекли знања о Моделу за спречавање осипања и његовим главним
компонентама;
 Учесници су стекли практична знања везана за примену Инструмента за идентификацију
ученика под ризиком од осипања и израду Плана за појединачног ученика;
 Учесници су, кроз практичне примере, увидели значај мера које доприносе смањењу
осипања у школама - вршњачкој подршци, укључивању родитеља и допунској настави, као
и сарадњи са локалном заједницом;
 Учесници су стекли знања о могућностима за додатно тестирање ученика који су под
високим ризиком од осипања;
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 Учесници су израдили нацрт акционог плана за спречавање осипања на
нивоу школе (12 нацрта акционих планова).
Резултати евалуације обуке показују да су испуњена очекивања учесника, те да су учесници
стекли нова знања и вештине које могу да примене.
Девети извештај
Центар за социјалну политику је, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, закључни са јуном 2018. реализовао пројекат „Механизми за спречавање осипања ученика
ромске националности из образовног система“, чији је циљ смањење осипања ученика из
образовног система и раног напуштања школовања, посебно девојчица и дечака ромске
националности и повратника по реадмисији из земаља чланица ЕУ. Кроз пројекат су развијени:
Модел мултисекторског система раног упозоравања у заједници за спречавање осипања ученика
из образовног система, и модел Протокола о поступању у циљу спречавања осипања ученика из
образовног система и координацији на нивоу локалне заједнице и промоција предложеног модела
система раног упозоравања. Модел је школама и локалним самоуправама доступан у публикацији
Спречавање раног напуштања образовања. У публикацији су анализиране најважније
карактеристике и недостаци постојећег система спречавања осипања ученика из образовног
система и дате препоруке за модел мултисекторског система раног упозоравања у заједници за
спречавање осипања ученика из образовног система, као и препоруке за систем на националном
нивоу. Такође, у публикацији је представљен и преглед систуације у три јединице локалне
самоуправе: Владичин Хан, Пирот и Прокупље. Реализована је и конференција: „Унапређена
улога локалне заједнице у спречавању осипања ученика из образовања“
Обука за планирање, спровођење и праћење мера за спречавање осипања ученика као модел за
превенцију осипања, је акредитована и укључена на листу програма од посебног значаја.
Десети извештај
Једна од мера за спречавање раног напуштања образовања је и унапређивање капацитета
наставника за индетификацију деце која су под ризиком од осипања. Са циљем обуке наставника
акредитована је Обука за рану идентификацију ученика у ризику од осипања и спречавање
осипања и укључена у Листу обука од јавног интереса. Обуке су планиране за реализацију до краја
2018. године за представнике 50 изабраних школа.

Једанаести извештај
“Обука за рану идентификацију ученика у ризику од осипања и спречавање осипања“, која
је реализована у организацији МПНТР резултирала је унапређивањем знања и вештина
наставника и стручних сарадника за рад на спречавању осипања и припреми плана
подршке за појединачног ученика, као и за примену инструмента за идентификацију
ученика у ризику од осипања. Представници 50 школа коеј су учетвовале у обуци
раде на припреми акциони план за спречавање осипања на нивоу школе а који ће бити
саставни део Развојног плана установе. У наредном периоду МПНТР ће пратити ову
активности и пружати подршку током реализације.
3.8.2.20. Даље јачање раног образовања деце од 3 до 5 година кроз систем подршке
усмерен ка деци а не институцијама, који је успостављен кроз:
-подршку развојним програмима за помоћ у раном детињству,
-увођење интегративних, специјализованих и додатних програма у предшколско
образовање;
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-омогућавање активне инклузије већег броја ромске деце и
родитеља у развојне програме за помоћ у раном детињству.
Рок: Континуирано, до 2017. године.
Иницијални извештај
У циљу даљег јачања раног образовања деце од 3 до 5 година кроз систем подршке усмерен ка
деци, а не институцијама до краја 2015. године планирају се следеће активности:
1.
Унапређивање прописа од значаја за повећање доступности и обухвата ромске деце
предшколским васпитањем и образовањем:
поднета је иницијатива да се у ЗОСОВ-у уреди обавезност ПУ да организује полудневне
програме за децу на узрасту од 4,5 – 5,5 година који би били финансирани од стране ЈЛС;
започет рад на изради или допуни следећих подзаконских аката: Правилник о додатној
образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, Правилник о ближим
упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање,
правилник о педагошкој асистенцији, , Правилник о спречавању дискриминације у систему
образовања.
Покретање иницијативе у сарадњи са МДУЛС да се јединицама локалне самоуправе на чијој
територији живи велики број ромске деце, а спадају по степену развијености у четврту групу,
односно девастирана подручја, определи финансијска подршка за реализацију образовне
инклузије Рома.
2.
У оквиру пројектних активности које реализују организације цивилног друштва уз
подршку МПНТР, УНИЦЕФ-а, ЦК, ФОД и бројних других партнера, али и у предшколским
установама започето је спровођење:
активности за родитеље и децу узраста до три године у породици, заједници и
предшколској установи којима се подстиче развој и учење деце и развој родитељских вештина за
стварање подстицајног породичног окружења за рани развој и учење и позитивно родитељство;
организују се различити диверсификовани програми ПВО (целодневни, полудневни) које
финансира локална самоуправа, који су доступни и доприносе већем обухвату ромске деце
предшколским програмима на узрасту од 3-4,5 и потпуни обухват на узрасту од 4,5–5,5 година.
3.
Планира се повећање броја ромске деце која живе у условима сиромаштва којој ће на
основу мишљења ИРК бити обезбеђена додатна образовна, социјална и здравствена подршка:
бесплатно укључивање у предшколске програме, индивидуализован рад са децом, обезбеђивање
додатних услова који су повезани са похађањем предшколског програма: материјал, превоз,
исхрана, одећа...
4.
У току је кампања за повећање обухвата деце припремним предшколским програмом и
основним образовањем у оквиру које се реализују информативно-едукативне и друге активности
за повећање обухвата припремним предшколским програмом стасале ромске деце.
5.
Кроз неколико стручних скупова којима су обухваћени представници ЈЛС, запослени у
ШУ и ПУ пружиће се подршка развоју компетенција запослених за организовање квалитетних
диверсификованих предшколских програма, квалитетних активности транзиције, препознавање
потреба ромске деце и породице у контексту ПВО и индивидуализован приступ у раду.
Први извештај
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Повећаном упису деце из ромске популације од 3-5 година у предшколско
треба да допринесе реализација пројекта „Унапређивање предшколског васпитања и
образовања“ који МПНТР планира реализује из кредита Светске банке и уз подршку Фондације
Новак Ђоковић (Планирана вредност пројекта: 50 милиона евра). МПНТР је реализовало низ
активности у функцији припреме пројекта - проучавање добрих међународних пракси, анализа
тренутног стања и израда нацрта пројекта. Организован је широки координациони састанак на
којем су учествовали представници надлежних група МПНТР, струковних удружења,
представници академске заједнице, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за
вредновање образовања и васпитања, Црвеног крста, Асоцијације педагошких асистената, СИПРУ
– а, ФОС-а, РЕФ-а и неколико организација цивилног друштва. Договорено је да се у оквиру
прокјекта реализују активности у оквиру три компоненте: 1. повећање обухвата, 2. повећање
квалитета и 3. повећање праведности система предшколског васпитања и образовања. У оквиру
компоненте „обухват“, ради се на изналажењу могућности да се деци, посебно оној из осетљивих
друштвених група, превасходно ромској деци, омогући бесплатно похађање бар четворочасовног
предшколског програма на узрасту од 3-5,5 година.
-Омогућавање активне инклузије већег броја ромске деце и родитеља у развојне програме за помоћ
у раном детињству планирано је да се подржи у оквиру компоненте „праведност“ пројекта
„Унапређивање предшколског васпитања и образовања“. Фокус компоненте праведност је
усмерен на осмишљавање механизама да се интерсекторски у заједници подржи породица деце
старости до 3 године из осетљивих група, нарочито ромске националности. У плану је развијање
програма подршке ромским породицама у заједници које су усмерене на развијање
функционалности породицан развијање родитељских вештина за подршку дечјем развоју, развој
здравих стилова живота ... У току су преговори са Светском банком, консултативни састанци и
израда нацрта пројекта.
-У досадашњем периоду, осим кроз реализацију пројеката, није остварен значајнији напредак у
броју деце ромске националности која су обухваћена предшколским васпитањем и образовањем
путем посебних и специјализованих програма. Радна група која је радила на изменама и допунама
Правилника о изменама и допунама правилника о посебним и специјализованим програмима и
других облика рада и услуга које остварује предшколска установа је расформирана. То је учињено
пошто је констатовано да препреку за организовање посебних и специјализованих програма не
представља постојећи правилник, већ недовољно ресурса на ниову локалних самопурава
(просторних и финансијских) да организују и финансирају ПСП, као и Уредба о забрани
запошљавања која онемогућава ангажовање васпитача у овим групама.
Други извештај
Током извештајног периода реализоване су следеће активности:
Почетком јула је реализован дводневни стручни скуп „Предшколско васпитање и образовање по
мери сваког детета“ за директоре предшколских установа уз
учешће просветних саветника. На скупу су у фокусу биле следеће теме: Превенција насиља и
дискриминације у васпитно-образовном систему са акцентом на систем предшколског васпитања и
образовања; Потенцијални извори финансирања у образовно-васпитним установама кроз
аплицирање за средства из различитих европских фондова и писање пројеката који би омогућили
повећање обухвата и већу праведност система; Повећање обухвата и квалитета ПВО за децу од
три до пет и по година кроз диверсификацију понуде и модернизовање приступа – представљен је
пројекат „Вртићи без граница 2 – квалитетно инклузивно предшколско васпитање и образовање у
Србији“; Проактивна улога ПУ и ЈЛС у повећању обухвата и обезбеђивању додатне подршке
похађању ППП; Активности ПУ и ЈЛС на повећању обухвата деце припремним предшколским
програмом; Транзиција деце и процедуре укључивања личних пратилаца у предшколске установе.
Кроз осмишљавање активности и наредних корака које предшколске установе треба да предузму,
директори предшколских установа су се током другог дана скупа бавили следећим темама:
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- Укључивање деце из осетљивих група и пружање додатне подршке у
предшколској установи
- Активности предшколских установа на повећању обухвата деце узраста од 3,5 – 5,5 година
предшколским програмом
- Унапређивање механизама за квалитетан улазак у предшколско васпитање и образовање и
кретање ка вишим нивоима образовања све деце
Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи Канцеларијом Светске банке у
Србији током извештајног периода реализује консултативне радионице на тему унапређивања
доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања. Током јуна 2016.
године већ су реализоване три радионице: у Руми, Лозници и Ковину. А токо септембра релизују
се радионице у Сурдулици, Крушевцу, Лесковцу, Зајечару, Параћину и Београду. Радионице се
реализују уз укључивање широког круга актера на локалном нивоу релевантних за унапређивање
доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања.
Трећи извештај:
Настављено је са реализацијом припремних активности за покретање пројекта „Инклузивно
предшколско васпитање и образовање“које обухватају анализа стања, планирање пројектних
компоненти и развијање Документа оцене изводљивости пројекта:
- У септембру је реализован трећи координациони састанак на којем су чланови саветодавног
тела дискутовали различите опције за имплементацију пројекта.
( Чланови саветодавног тела су: Представници струковних удружења у делатности предшколског
васпитања и образовања (Савез удружења медицинских сестара-васпитача ПУ Србије, Савез
удружења васпитача Србије, Друштво стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Актив
директора ПУ Србије), представнику НПС-а из реда васпитача, Секције предшколских педагога
при Педагошком друштву Србије; Секција предшколскихпсихолога ДПС; Савеза учитеља Србије,
Светске банке и Фондације Новак Ђоковић, Делегације ЕУ, УНИЦЕФ-а, Центра за интерактивну
педагогију, Сталне конференције градова и општина, Фонда за отворено друштво, Ромског
образовног фонда, Романипен-а, Мреже организација за децу Србије; Универзитета у Београду и
Новом Саду, Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда, Завода за
унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја)
- Током новембарске мисије тима Светске банке постигнути су следећи договори у вези ове
теме:
У Оквиру компоненете 3 Пројекта: Подршка деци и породицама, даље унапређивање
предшколског васпитања и образовања деце од 3 до 5, 5 година биће подржано кроз: развијање и
спровођење комуникационе кампање на националном нивоу ради подизања свести о важности
раног детињства и оснаживања родитеља у остваривању васпитне функције породице;
обезбеђивање грантова за најмање 30 локалних самоуправа у циљу унапређења координације и
сарадње између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга подршке
породицама и деци узраста од 0-6.5 година на локалном нивоу, са фокусом на најосетљивије групе
(укључујући услуге у области здравља, исхране, раног скрининга сметњи у развоју и ране подршке
развоју и учењу); обезбеђивање субвенција за бесплатно учешће у предшколским програмима за
децу узраста од 3 до 5,5 година из породица које су корисници новчане социјалне помоћи.
Планирано је да национална кампања буде усмерена на подизање свести родитеља и
доносиоца одлука на локалном нивоу о важности раних година и настојаће да унапреди
родитељске компетенције за подстицање развоја своје деце кроз: игру, позитивну интеракцију,
односно учешће у заједничким активностима са децом и праксе које подржавају неговање здравих
стилова живота у породичном контексту; информисање родитеља о низу услуга које су доступне
у заједници (укључујући услуге у области здравља, исхране, раних скрининга на сметње у развоју,
социјалне заштите и раног учења); и важност похађања предшколских програма.
Такође, планирано је да се у оквиру ове компоненте кроз грантове одабраним општинама
унапреди решавање кључних изазова који угрожавају добробит деце током раних година живота у
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осетљивим групама као што су Роми, деца са сметњама у развоју и сиромашни.
Локалне самоуправе ће се пријављивати за грантове и имаће водећу улогу у локалним општинским
тимовима који би требало да развијају програме подршке деци и породицама у сарадњи између
локалне самоуправе и невладиних тела, свих интересних страна и заједница.
-Започет је процес континуираног информисања кључних актера на локалном нивоу о
предстојећим активностима у овиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“
и њихово мобилисања да заузму проактивну улогу у овом процесу.
На трећем састанку Сталне конференције градова и општина Мреже за ромска питања
представници локалних самоуправа (око 125 учесника: представници 32 локалне самоуправе и 11
градских општина) су информисани о томе да ће се грантови општинама приоритетно додељивати
за пројекте и активности које подржавају реализацију Акционог плана образовне инклузије Рома.
Такође су информисани да након формирања локалних међусекторских тимова (Мобилни тимови),
свака општина треба да: спроведе мапирање потреба ромске деце на нивоу локалне заједнице и
изврши процену подршке потребне за
укључивање у предшколско образовање и васпитање на узрасту од 3-5,5 године и развије програме
у заједници које ће бити директно усмерене ка пружању подршке ромској деци и породицама како
би се решиле уочене потребе најосетљивије популације.
Око 300 стручних сарадника, васпитача и директора предшколских установа информисано је о
предстојећим активностима и позвани су да буду иницијатори, да јавно заступају иницирање и
креирање програма подршке раном детињству деце ромске популације на нивоу локалне заједнице
и да буду активни чланови тимова на локалном нивоу.
Четврти извештај:
Одбор Светске банке одобрио је реализацију пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и
образовање“. У току је формирање Јединице за управљање пројектом. Свим јединицама локалних
самоуправа послат је упитник са циљем прикупљања података који ће омогућити увид у
расположиве капацитете, реалне потребе и могућности у домену остваривања предшколског
васпитања и образовања.
У току је покретање пројекта „Вртићи без граница 3 – подршка унапређивању система друштвене
бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу“ који реализује Центар
за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Фокус ће бити на смањењу јаза у обухвату предшколским васпитањем и
образовањем између деце из опште популације и деце из осетљивих друштвених група кроз
оснаживање локалних самоуправа и предшколских установа за развијање политика и програма
предшколског васпитања и образовања прилагођених потребама деце и породице. Пројекат је
креиран као одговор на препознате приоритете развоја друштвене бриге о деци и предшколског
васпитања и образовања у Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године и Акционом
плану за реализацију Стратегије. Планирано је да пројекат траје 20 месеци, од децембра 2016. до
јула 2018. године.
Очекивани резултати пројекта су: Унапређени и усклађени прописи и регулатива на локалном
нивоу са националним законодавним и стратешким оквиром за квалитетно инклузивно
предшколско васпитање и образовање у два селектована града/3 градске општине и предшколске
установе; Повећан број деце узраста 3 до 5.5 година укључене у квалитетно инклузивно ПВО
креирањем подржавајућег окружења/програма и унапређивањем компетенција запослених у
предшколским установама; Успостављена партнерства на локалном нивоу доприносе развоју
интегрисане подршке деци и породицама, унапређивању размене знања и заговарању важности
раног укључивња деце у ПВО, посебно деце из осетљивих друштвених група.
На изабраним локацијама у два града (Београд и Ниш)/три градске општине, ће се вршити
опремање простора (намештај и играчке) за организовање и реализацију различитих програма и
активности за децу која нису обухваћена ПВО, као и за њихове родитеље.
Директни корисници пројекта ће бити: 500 деце узраста 3 до 5,5 година из 3 градске општине (20%
из осетљивих група), која ће у ПВО бити укључена кроз различите програме и активности у
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заједници (фокус ће бити на деци из друштвено осетљивих група). Индиректни
корисници пројекта ће бити: око 3000 деце из ПУ чији ће васпитачи кроз обуке добити подршку за
реализовање различитих програма, као и деце изван ПУ, која ће бити укључена кроз различите
локалне активности и догађаје. Као циљна група пројектом ће бити обухваћено 300 васпитача,
стручних сарадника и директора, кроз директне и онлајн обуке. Кроз партнерства на локалном
нивоу у пројекат ће бити укључено најмање 100 представника локалних управа, родитеља,
стручњака из различитих области као и активиста локалних невладиних организација и волонтера.
Пети извештај:
У сусрет реализацији пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, МПНТР
у сарадњи са партнерима (Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета
у Београду, УНИЦЕФ и другим партнерима) реализује низ иницијатива:
•

Пилотирање нацрта „Основа програма предшколског васпитања и образовања, развијање
препорука за стандарде компетенција запослених у предшколском васпитању и образовању и
стандарде простора и опреме“ : У извештајном периоду, настављене су активности на изради
Основа програма предшколског васпитања и образовања у оквиру заједничке иницијативе
МПНТР, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а, Института за педагогију и андрагогију Филозофског
факултета у Београду: Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз
пилотирање нацрта, даљи развој и финализацију нових Основа програма предшколског
васпитања и образовања. До сада су реализоване три обуке у пројекту („Полазишта Основа
програма“, „Подршка практичарима у вођењу промене у контексту дечјег вртића“; „Развијање
Основа програма“) за представнике предшколских установа (васпитаче, стручне сараднике и
директоре) који учествују у пилотирању (ПУ „Др Симо Милошевић“, Земун; „Радосно
детињство“, Нови Сад и „Моје детињство“, Чачак), представнике пројектног тима и
просветних саветника школских управа у Новом Саду и Чачку. Све обуке су стављене на
Листу програма од јавног интереса које решењем одобрава министар просвете.

•

Успостављање Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању као
заједничке иницијативе МПНТР, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања, УНИЦЕФ-а и Института за педагогију и
андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Мрежа практичара је
успостављена са циљем да допринесе унапређивању квалитета и праведности предшколског
васпитања и образовања; да пружи подршку установама да даље развијају различите сегменте
квалитета и праведности у предшколском васпитању и образовању; да подржи развој
квалитетних програма и политика; да подржи ширење добре иновативне праксе међу
установама; да пружи подршку развоју инклузивне праксе на нивоу предшколске
установе/васпитне групе, као и на локалном нивоу.

МПНТР ће у сарадњи са академским институцијама, заводима и партнерима радити на јачању
професионалних капацитета 50 кандидата изабраних на основу јавног позива. То подразумева
анализу потреба за професионалним оснаживањем, развијање и реализацију програма изградње
капацитета потенцијалних кандидата за Мрежу практичара у складу са савременим приступима
теорији и пракси предшколског васпитања и образовања, актуелним националним и међународним
документима образовне политике, као и планираним реформским активностима. Од изабраних
кандидата се очекује активно и посвећено учешће у интензивним обукама, одговарајућа припрема
и праћење релевантне стручне литературе и сл. Од 50 кандидата који ће бити укључени у програм
јачања професионалних капацитета, након две године биће изабрано 20 чланова Мреже
практичара која ће представљати значајан људски ресурс за подршку имплементацији различитих
иницијатива у грађењу квалитетног предшколског васпитања и образовања. У извештајном
периоду, урађен је предлог Програма јачања капацитета кандидата чија ће финална верзија бити
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усвојена након пристиглих коментара представника партнерских институција у
Пројекту. Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду реализовао је
дводневну обуку „Савремена концепција предшколског васпитања и образовања“ за кандидате у
Мрежи практичара - стручне сараднике, васпитаче и докторанте високошколских установа.
• Пројекат „Вртићи без граница 3 – подршка унапређивању система друштвене бриге о
деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу“
Пројекат се реализује у периоду од децембра 2016. до јула 2018. године у циљу оснаживања
локалних самоуправа и предшколских установа за развијање политика и програма предшколског
васпитања и образовања прилагођених потребама деце и породице. Пројекат се реализује у
Београду (ПУ „Чика Јова Змај“ и ПУ „Чукарица“) и Зрењанину (ПУ „Зрењанин“). Све три
предшколске установе су одредиле просторе за реализацију полудневних програма, од којих неки
изискују мање адаптације. У току лета је планирана набавка и опремање изабраних простора. У
сарадњи са институцијама из окружења, планирају се кратки програми (Библиотека у Железнику,
Спортски центар у Зрењанину, простор у Вртићу „Брезе“). Кроз пројекат је обезбеђена
континуирана менторска подршка, документовање и медијска промоција свих пројектних
активности. Материјали и ресурси који настају током пројекта постављају се на веб странице
www.predskolci.rs, www.cipcentar.org и FB страну ЦИП центра. У јуну 2017. године реализоване су
тродневне обуке ЦИП центра за по 30 васпитача/сарадника из три ПУ (Корак по корак
квалитетном образовном праксом ка друштву знања за ПУ). Предшколске установе које учествују
у пројекту планирају и припремају промотивне активности на локалном нивоу (у току јуна 2017.
године реализовано је 6 промотивних активности у три ПУ). Установе су започеле са
прикупљањем података у вези са утврђивањем потреба деце и породица за полудневне и кратке
програме. Планирано је да предшколске установе реализују најмање по један кратки програм
током летњег периода.
На иницијативу УНИЦЕФ-а и у партнерству са Заводом за унапређивање образовања и васпитања,
Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, Институтом за педагогију и
андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и уз подршку Швајцарске канцеларије за развој и сарадњу у Србији, 23. маја
2017. године у Београду је одржана конференција „Кључне димензије развоја квалитета у
предшколском васпитању и образовању – Основе програма предшколског васпитања и
образовања“ уз учешће међународних и домаћих експерата, представника предшколских установа,
партнерских институција и организација. Конференција је пружила прилику за узајамно
информисање и размену знања и искустава у области унапређивања предшколског васпитања и
образовања. Као пратећи догађаји Конференције, реализовани су и стручни скупови на којима су
разматрана питања праћења и вредновања квалитета у делатности предшколског васпитања и
образовања, развијања оквира курикулума у предшколском васпитању и образовању и подршке
развијању инклузивних политика и пракси у међународном и националном контексту, уз учешће
међународних експерата.
Министар финансија и директор Светске банке потписали су Споразум о зајму за реализацију
пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. У току је израда Пројектног
оперативног приручника и Приручника за реализацију компоненте 3 – грантови локалним
самоуправама. Са нивоа јединица локалних самоуправа прикупљани су подаци који ће омогућити
увид у расположиве капацитете, реалне потребе и могућности у домену остваривања
предшколског васпитања и образовања. У оквиру реализације пројекта започетe су активности у
вези са израдом Каталога ресурса подршке родитељству – преглед домаћих ресурса и
међународних примера добре праксе. Намена Каталога је да доносиоцима одлука и практичарима
омогући увид у постојеће добре праксе и ресурсе на домаћем и међународном нивоу и да све који
су позвани мотивише на даљи рад на унапређивању подршке породиљама и родитељима деце
старости од рођења до шесте године. У циљу информисања стручне јавности, предшколских
установа и јединица локалних самоуправа, и њиховог мотивисања да узму активно учешће у
предстојећим активностима у оквиру реализације Пројекта, Нордијски поверенички фонд и
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канцеларија Светске банке у Србији уз подршку Министарства просвете, науке
и технолошког развоја реализовали су конференцију „Укључивање деце из осетљивих група у
предшколски систем“.
Шести извештај
У сарадњи Црвеног крста, Сталне конференције градова и општина и Сектора за предшколско и
основно образовање и васпитање Министарства просвете (Група за социјалну инклузију, Група за
послове предшколског васпитања и образовања и Група за образовање мањина и људска и
мањинска права у образовању) организован је састанак: «Улога различитих актера на нивоу
локалне заједнице у обезбеђивању континуитета у похађању предшколског програма за децу која
су до сада била обухваћена уз подршку Црвеног крста у оквиру Заједничког програма». Tоком
протеклих година Црвени крст је, у оквиру Заједничког програма за инклузију Рома и
маргинализованих група кроз образовање, на различите начине пружао подршку укључивању деце
из осетљивих друштвених група у предшколско васпитање и образовање. Будући да се пројекат
завршава, од септембра 2017. године Црвени крст неће бити у могућности да настави подршку у
обиму и са до сада практикованим видовима подршке. У овом тренутку у 16 општина обухваћено
је 322 деце, од чега 30 деце прелази у ППП, док 292 деце старости 3-5,5 година треба укључити у
систем предшколског васпитања и образовања. Како би се обезбедио континуитет у похађању
предшколског програма за децу која су до сада била обухваћена уз подршку Црвеног крста у
оквиру Заједничког програма у јуну је организован састанак са представницима школких управа,
директорима предшколских установа и представницима јединице локалне самоуправе из општина:
Зајечар, Велика Плана, Сомбор, Зрењанин, Рума, Нови Пазар, Парацин, Kрагујевац, Kњазевац,
Гадзин Хан, Бела Црква, Алексинац, Врбас и Смедерево, Трстеник И Тутин. Разматрано је како
превазићи изазове: где деца могу да наставе похађање предшколског програма (укључити их у
друге групе у оквиру ПУ или постојећу групу допунити децом из насеља и укључити у Акт о
мрежи/годишњи План рада установе); како обезбедити васпитача, субвенционисање боравка деце
у ПУ, подршку похађању (превоз, ужина, прибор...) и планирати и реализовати транзиционе
активности. Према информацијама добијеним из Црвеног крста, процес транзиције је у току и
процена је да ће она бити успешно реализована за готово сву децу.
Седми извештај
Изменама Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и
101/2017) унапређена је регулатива која се односи на различите облике и програме васпитнообразовног рада. Укинути су термини „посебни и специјализовани програми“, а уведени термини
„различити програми и облици“ као педагошки примеренији. Наиме, у досадашњој примени ове
одредбе Закона установљено је да посебни и специјализовани програми често нису
интерпретирани на адекватан начин, остављајући могућност приписивања различитих негативних
конотација овим терминима (примера ради, могли су погрешно сугерисати да се ради о
програмима посебно намењеним одређеној популацији деце, односно њиховој евентуалној
сегрегацији). Уместо да доприносе повећању обухвата деце и унапређивању квалитета и
разноврсности понуде програма и облика у делатности предшколских установа, што је била
основна намера њиховог увођења и уређивања прописима, у пракси се дешавало свођење
посебних и специјализованих програма на тзв. комерцијалну понуду програма и услуга намењених
превасходно појединој, већ уписаној деци. Из тог разлога, предвиђена измена Закона има за циљ
да допринесе јаснијем тумачењу сврхе ширења програмске понуде предшколске установе, како од
стране оснивача и предшколске установе, тако и родитеља и других заинтересованих страна. На
овај начин се експлицитније и недвосмислено указује да
предшколска установа, осим
остваривања програма васпитно-образовног рада у целодневном трајању, развија и друге облике и
програме. Такође, интенција је да се мотивише оснивач предшколске установе да различите
програме и облике третира као подједнако важне у остваривању прописаних циљева и принципа
предшколског васпитања и образовања и да подржи њихово остваривање. Програми и облици
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васпитно-образовног рада, могу испуњавати различите функције (неге,
васпитања и образовања деце, одмора и рекреације, пружања подршке породици, неговања језика
и културе националне мањине, посредовања појединих подручја културе, науке и уметности), а
предшколска установа их креира и остварује уважавајући особености локалног контекста, односно
према утврђеним потребама и интересовањима деце и породица и специфичностима локалне
заједнице. У новом Закону о основама система образовања и васпитања регулисана је норма
васпитача који би био ангажован на реализацији краћих програма и облика рада.
Нови Закон о финансијској подршци породици са децом значајно је унапредио подршку
укључивању деце из осетљивих друштвених група у систем предшколског васпитања и
образовања. Закон предвиђа накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу
корисника новчане социјалне помоћи. Деца предшколског узраста корисника новчане социјалне
помоћи имају право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи која има решење
министарства надлежног за послове просвете о верификацији, у висини учешћа корисника у цени
услуге која се прописује одлуком јединице локалне самоуправе. Такође Законом је предвиђено и
регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално угрожених
породица. Наиме, деца предшколског узраста из материјално угрожених породица, у зависности
од материјалног положаја породице, имају право на регресирање трошкова боравка у
предшколској установи која има решење министарства надлежног за послове просвете о
верификацији. Начин и услове регресирања трошкова утврђује надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
„Иницијатива за подршку развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији“: Будући да немамо
издвојене извештаје по кварталима, прилажемо делове годишњег извештаја о реализацији
(Програмски извештај за период децембар 2015 – октобар 2017 година). „Иницијатива за подршку
развоју и учењу ромске деце раног узраста у Србији” реализује се у партнерству са Образовно
културном заједницом Рома „Романипен”, уз подршку Фондације за отворено друштво Србија и
Фондације за отворено друштво Лондон. Иницијатива је настала обједињавањем два пројекта
„Подршка раном развоју, образовању и социјалној инклузију предшколске деце из ромских и
других ускраћених група” и „Подизање родитељских компетенција за рани развој, образовање и
социјалну инклузију ромске деце предшколског узраста”. Основни циљеви Иницијативе су:
1.Унапређење постигнућа деце млађе од седам година припадника ромске националне мањине,
омогућавањем бољих услова за заштиту њиховог здравља, васпитање, развој, учење и социјалну
инклузију и 2. Развијање модела унапређења доступности квалитетног предшколског васпитања и
образовања деци припадника ромске националне мањине који ће допринети развоју практичних
политика које се односе на рани развој и образовање деце у Србији. Иницијатива се реализује у 15
општина/градова у сарадњи са 16 предшколских установа и 15 ромских невладиних организација.
(ПУ: „Дечија радост”, Лебане, ,,Радосно детињство”, Нови Сад, „Чика Јова Змај”, Смедеревска
Паланка, „Наша Радост”, Сурдулица, „Детињство”, Жабаљ, „Љубица Вребалов”, Пожаревац,
„Полетарац”, Коцељева, „Бамби”, Бор, „Пава Сударски”, Нови Бечеј, „Звездара”, Београд, ,,Ната
Вељковић”, Крушевац, ,,Чика Јова Змај”, Пирот, ,,Наше дете”, Врање, ,,Милица Ножица”, Ваљево,
,,Ђурђевдан”, Крагујевац и ,,Нада Наумовић” Крагујевац. РНВО: „Арка“, Лебане; „Пхралипе“,
Нови Сад; Центар за развој ромске заједнице "Амаро дром", Смедеревска Паланка; Удружење
Рома интелектуалаца, Сурдулица; Женска ромска иницијатива, Жабаљ; Друштво „Ром”, Костолац;
Центар за развој и демократију Рома, Коцељева; Удружење за просперитет Рома, Нови Бечеј;
Ромски женски центар „Бибија”, Београд и Ромска иницијатива младих ,,Гyпсy соул“, Бор;
Удружење грађана "Тернипе", Пирот; Удружење "Ромско срце" Крушевац; Ромски културни
центар-Врањска Бања; Друштво "Ром" Ваљево; Образовно културна заједница Рома "Романипен",
Крагујевац.)
1.
Активности реализоване у циљу оснаживања родитеља да повећају безбедност и
подстицајност породичног окружења, унапреде негу и васпитање, развију вештине позитивног
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родитељства, подрже здравље, развој и образовање своје деце, заступају и
практикују прва детета и своја права:
-

У 15 средина укупно је обухваћено 437 породица, 642 родитеља и других чланова породице и
681 дете учествовало је на 1 до 20 тематских радионица.

-

РНВО су имплементирале укупно 289 радионице са родитељима и 292 радионице - са децом,
организовале 84 заједничке активности за децу и родитеље са циљем повезивања породица и
локалне средине и стварања могућности да родитељи и деца заједо планирају, уче, друже се,
стварају и размењују. РНВО су реализовале 274 кућне посете којима је обухваћено 84
породице које имају децу узраста до 2 године. Број варира од 5 до 56 по РНВО, а на овако
велику разлику утицао је број породица које имају децу узраста до 2 године.

2.
Активности реализоване у циљу унапређења стручних капацитета васпитача и стручних
сарадника у предшколским установама за унапређење инклузивних вредности, политика и праксе:
смањење предрасуда, квалитетнији васпитно-образовни рад и разноврснију понуду програма, како
би се повећала приступачност квалитетних предшколских програма ромској деци, подржала
транзиција у основну школу и пружила подршка њиховим родитељима.
-

ЦИП Центар је реализовао укупно 9 различитих обука из области прихватања различитости за
сузбијање предрасуда и дискриминације, методологије усмерене на дете и учење, критичког
мишљења, транзиције и диверсификације програма (укупно 1072 учесника из 16
предшколских установа).

-

Креиран је дводневни модул обуке и план менторских посета који се односе на програм
транзиције - подршка континуитету школовања током обавезног образовања, подршка деци и
породици за прелазак из припремног предшколског програма у први разред основне школе.
Креирани су семинари „Подршка ромској деци и породици за успешан почетак школовања“ и
дводневни модул обуке за диверсификацију програма ПУ „Различити програми који
одговарају на потребе деце ван система ПВО укључујући и ромску децу и породице“

3. Активност реализоване са циљем да се подржи транзиција деце у основну школу:
-

Тим ЦИП Центра је креирао брошуру „Подршка деци и породици при преласку из припремног
предшколског програма у основну школу“, брошура је одштампана и подељена ПУ и ОШ.

-

Након обуке, реализоване су по две менторске посете свакој ПУ са циљем да се анализира
сарадња стручног инклузивног тима, педагошког асистента и васпитача кроз заједничко
планирање и реализацију мера и активности као систем подршке деци и родитељима из ромске
заједнице при преласку из ППП у основну школу.

-

Све установе (16 ПУ) су се изјасниле да су унеле промене у начину на који подржавају
полазак деце у основну школу. Предшколске установе су углавном навеле да су израђени
планови Транзиције деце из ППП у основну школу, у сарадњи са представницима школа,
успостављена је сарадња између стручних сарадника из ПУ и ОШ, договорене су активности
са децом и ученицима, као и размена информација између васпитача и учитеља, у виду
додатне подршке деци којој је потребна.

4. Повећање обухвата деце узраста од 3 до 5,5 година предшколским програмима и подршка
породици
-

У области развоја диверсификованих програма поред семинара, обављене су менторске посете
и стални контакти са циљем да се унапреде већ постојећи посебни програми, израде нови на
основу обука и консултација и обухвати што већи број деце, посебно ромске деце од 3 -5,5
година која нису у систему предшколског васпитања и образовања.
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ПУ су путем кратких посебних и специјализованих програма укључиле децу
узраста од 3 до 5,5 година која не иду у ПУ и њихове родитеље у едукативне, истраживачке,
уметничке, спортске и забавне активности. ПУ су планирале и реализовале активности са свом
децом, не само са ромском децом. Васпитачи и сарадници учествовали су на обукама и добијали
континуирану менторску. Свих 16 предшколских установа имају кратке/диверсификоване
програме којима је обухваћено 247 ромске деце и 604 деце већинске популације (планирано је
пројектом 480 деце у целом пројектном периоду). Планиран је обухват 320 родитеља а укључено
је 925 родитеља, од којих је 284 родитеља који су припадници ромске националне мањине и 641
других родитеља. У реализацију је укључено 252 васпитача и стручних сарадника и 8 педагошких
асистената. Програми су углавном радионице, играонице, посете локалним институцијама, разне
културне манифестације, радионице за родитеље, дечји клуб. Обухват деце се повећао од 12 -100%
у 9 ПУ (7 ПУ није уписало податке у табеле) за период од септембра 2016. до краја октобра 2017.
Укључено је 284 родитеља или других одраслих и 8 запослених (педагошки асистенти) који су
припадници ромске националне мањине (планирано је пројектом 320 родитеља у целом
пројектном циклусу), 641 родитељ или други одрасли већинске популације (учесници у
активностима) и 252 запослених. Програми су углавном радионице, играонице, посете локалним
институцијама, разне културне манифестације, радионице за родитеље, дечји клуб. Све установе
(16 ПУ) су се изјасниле да су присутне промене у политикама ПУ у циљу унапређења доступности
и квалитета ВО рада са децом из ромске заједнице и других маргинализованих група.
Што се тиче промена уписне политике – уписивања деце из ромске заједнице у редовне
целодневне и полудневне програме ПУ, установе су у главном дале следеће одговоре:
Повећан је број деце уписане у редовне групе целодневног боравка, у просеку од
троје до петоро деце у групама од 3 до 5,5 година
Ромска деца имају приоритет приликом уписа у ПУ
Интезивирана је сарадња са РНВО и локалним институцијама
Промена у начину размишљања у колективу што доводи до тимског рада на
повећању обухвата и доступности
Нови облици подршке деци и породици:
Подршка деци и породици се пружа приликом њиховог укључивања у
диверсификоване програме.
Подршка породици и деци којој је потребна додатна подршка се пружа приликом
израде педагошких профила, описа функционисања детета у васпитно образовној ситуацији и
примена мера индивидуализације.
За децу која похађају припремни предшколски програм се пружа подршка
приликом израде плана транзиције детета у основну школу.
Подршка деци и породици се суштински није мењала у односу на раније године
осим што је она сада више део званичне политике установе (део развојног плна, део ГПР) а не
само појединачних случајева.
Сарадња са удружењима или институцијама на уписивању деце и пружању подршке:
Развијена је сарадња са представницима ромске заједнице који су укључени у
израду плана и реализације активности. Ромски фацилитатори су представили обележја ромске
културе запосленима у вртићу, координирали су сарадњу са родитељима деце која нису уписана
у вртић, као и сарадњу са ромском заједницом.
Развијена је сарадња са основним школама кроз реализацију транзиције деце из
ППП у основну школу у циљу пружања подршке деци.
Интезивирана је сарадња са РНВО, која нам је пружала помоћ и подршку у
организовању активности у насељу и мапирању самих насеља, са Домом здравља и здравственом
медијаторком која је такође учествовала у мапирању.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
ПУ информишу о променама уписне политике – уписивања деце из
ромске заједнице у редовне целодневне и полудневне програме ПУ, нови облицима подршке
деци и породици и сарадња са удружењима или институцијама на уписивању деце и пружању
подршке.
У току пројекта „Вртићи без граница 3 - Подршка унапређивању система друштвене бриге о
деци и предшколског васпитања и образовања“ до краја октобра 2017.године реализовано је
следеће:
 Координација и реализација 5 обука ин виво и 1 електронска обука ЦИП центра за
пројектне тимове све три ПУ у оквиру ВбГ3 (од планиране 3 обуке):
Обука пројектних тимова предшколских установа о диверсификацији ПВО, укупно: 30
учесника;
Обука "Корак по корак 2, укупно: 27 учесника;
Обука "Корак по корак 2" укупно: 29 учесника;
Обука "Корак по корак 2“ укупно 28 учесника
Електронска обука "Живети различитост у вртићу" укупно: 64
професионалаца;
o Обука „Планирање и програмирање различитих програма“, укупно: 26
учесника;
 9 менторских и мониторинг састанака ЦИП центра са 3 ПУ из ВбГ3:
o
o
o
o

 Координација и фацилитација укупно 9 хоризонталних размена између три ПУ у пројекту
ВбГ3 у сарадњи са ЦИП центром; У разменама је учествовало укупно 184
професионалаца;
КРАТКИ И ПОЛУДНЕВНИ ПРОГРАМИ
 Предшколске установе су реализовале укупно 9 промотивних активности у сарадњи са
ЦИП центром:
 До сада је у оквиру све три ПУ покренуто укупно 10 кратких и 6 полудневних програма
којима је обухваћено 529 деце.
o

ПУ Чукарица је покренула 5 кратких и 2 полудневна програма, ПУ „Чика Јова
Змај“ је покренула 3 кратка и 1 полудневни програм, ПУ „Зрењанин“ је
покренула 2 кратка и 3 полудневна програма.

 Организовани су и реализовани важни састанци и стручни скупови; укључујући:
o

2 националне конференције на тему раног развоја деце (мај и септембар 2017),
хотел Хyатт; Присуствовало је 200 односо 600 учесника, укључујући целокупни
тим ЦИП-а као и пројектних тимова ВбГ3; ЦИП центар је учествовао у
организацији конференције у мају.

o

1 Округли сто на тему „Изазови инклузије у предшколском васпитању и
образовању -праведност, обухват, подршка“, Зира хотел, Београ са 39 учесника,
међу којима су били представници МПНТР, ЗВКОВаУНИЦЕФа, ЦИПа,
Министарства просвете Португалије, представника пројектиних тима све 3 ПУ у
ВбГ3 пројекту и других предшколских установа Србије, као и ментори окупљени
око ПАН мреже; Координација и фацилитација: ЦИП центар;

o

1 заједнички састанак на тему „Остварене промене И будући развој иницијативе
пројекта „Вртићи без граница“ у координацији ЦИП центра са иницијаторима
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пројекта као и учесницима из предходних фаза пројекта;
27.04.2017. Хотел „Трим“, Београд; Координација и фацилитација: ЦИП центар;
 Организовани су и реализовани бројни састанци са представницима ПУ локалних
самоуправа у грдовима који учествују у пројекту.
Осми извештај
Започета реализација пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Пројекат
медијски промовисан предшколским установама, локалним самоуправама и партнерским
организацијама.
60 стручних сарадника и васпитача запослених у предшколским установама који су кандидати за
Мрежу подршке предшколском образовању похађало обуку „Васпитачи као носиоци квалитетног
образовања за сву децу“.
У оквиру пројекта Вртићи без граница 3 који се реализује се у Беоргаду у ПУ „Чукарица“ и ПУ
„Чика Јова Змај“ и Зрењанину, у ПУ „Зрењанин“, у периоду од 01.06.2017. до 30. 01.2018. у
реализовано је следеће:
-Унапређени су прописи и политике на локалном нивоу за квалитетно ПВО: Урађен је документ о
ситуационој анализи у три селектоване градске општине о социо-економском статусу и статусу
ПВО; Урађен је документ анализа праведности система ПВО у изабраним грдаским општинама/
предшколским установама; У току је ревизија постојећег инструмента (ИМПРЕС пројекат) за
прикупљање и управљање подацима о деци предшколског узраста на локалном нивоу. У току је
израда документа о анализи усклађености прописа и политика на локалном нивоу са националним
законодавним и стратешким оквиром; У току је израда стратешког документа за унапређивање
ДБПВО из перспективе квалитета и праведности у Зрењањину; У току је израда анализе потреба
професионалаца за унапређивањем професионалних компетенција за развијање и примену
квалитетних, инклузивних диверсификованих програма у селектованим градовима;
-Повећан број деце узраста од 3 до 5,5 година укључене у ПВО кроз развијање програма и
унапређивање компетенција запослених. Предшколске установе су повећале капацитете за обухват
деце:
Од јуна до децембра 2017.године укупно 348 деце је уписано у различите програме у
оквиру све три предшколске установе;
Адаптирани и премљени су простори у три ПУ
намештајем и дидактичком опремом (шест простора за полудневне програме и више простора за
кратке програме). Успостављени су нови програми и повећан је обухват деце кроз полудневне и
кратке програме. До сада је у оквиру све три ПУ покренуто укупно 10 кратких и 6 полудневних
програма; Обухват деце из осетљивих група је следећи: Деца ромске популације: 36; Деца са
сметњама у развоју и инвалидитетом: 12; Деца са оба незапослена родитеља: 39; Деца самохраних
родитеља: 18; Деца родитеља корисника НСП: 26. Предшколске установе су реализовале 9
промотивних активности у којима је учествовало 157 деце и њихових родитеља
-Унапређене су компетенције васпитача и стручних сарадника за развијање квалитетних програма
кроз класичне и он лајн обуке, хоризонталне размене, студијске посете, менторске посете.
Реализовано је 5 класичних обука (две обуке су планиране пројектом, а три обуке као додатни
допринос ЦИП Центра) и две електронске обуке. Организовано је укупно 10 хоризонталних
размена између три предшколске установе у сарадњи са ЦИП центром. Реализовано је 9
хоризонталних размена унутар све три појединачне предшколске установе, у којима је учествовало
817 васпитача и стручних сарадника. Реализовано је 10 менторских и мониторинг састанака ЦИП
центра са предшколским установама. У току је развијање модела педагошке документације за
полудневне и кратке програме (бележница и електронска бележница, радна књига васпитача плус
пратећа документација о праћењу деце).
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Ромски образовни фонд је од септембра 2017. године наставио да подржава
пројекат „Библиотеке играчака као вид подршке у постизању исхода учења код ромске деце“,
Нова фаза пројекта се реализује од 1. септембра 2017. до 31. августа 2018. године.
Главни проблем који пројекат решава јесте мањак укључености ромске деце у интегрисане услуге
подршке деци у раном узрасту, који за последицу има мањак квалитетног образовања у раном
добу. Пројекат предвиђа реализацију кампање за активну инклузију већег броја ромске деце и
родитеља у развојне програме за помоћ у раном детињству и укључивање 172 деце из ромске
заједнице , узраста 4,5 до 5,5 у предшколске институције на 6 локација. Поред тога пројекат уводи
додатне програме у предшколско образовање у виду часова које реализују мајке из ромске
заједнице и омогућава. Додатну подршку представља програм библиотека играчака као
алтернативни програм раног развоја на 6 локација који ради на унапређењу развоја у кућном
окружењу.
Резултати у овом извештајном периоду:
- Од 174 за деце узраста од 3 - 5.5, 14 деце уписане у вртиће;
- повећање 3% стопе уписа у односу на почетну студију. Стопа уписа у вртић је 8% ;
- само 3 деце од 174 су завршили 2 године предшколског образовања;
- од 116 деце у узрасту за ППП, 102 уписани у ППП за 2017/2018 школску годину (и за 2 папири су
у процедури);
- стопа уписа за ППП је 87,9%
- од 140 деце у узрасту за 1. разред, 127 завршили обавезни предшколски припремни програм
(ППП) и 140 уписано у први разред. Иако су бројеви исти, 1 дете је уписано иако нема 7 година
(почео ППП раније) и 1 дечак није уписан. Тако је стопа уписа у први разред за децу узраста од 7
година је 99,3%;
- број породица чланова 6 библиотека играчака је 523, али активно 420 породица;
- доступно у 6 библиотека 2009 играчки и 1747 књига;
- просечна дневна посета је 6, а просечан број изнајмљених играчака дневно је 3;
- бројне активности организоване у сарадњи библиотека са ППП и другим институцијама на
локалном нивоу;
- библиотека играчака организовале догађаја за прикупљање играчака, одеће и књига;
- библиотека играчака организовале или учествовале у организацији новогодишњих наступа и
пакете за децу;
- једна образовна игра развијена од стране партнера у Нишу и биће унапређена у следећем
кварталу;
- реализована обука за фасилитаторке радионица о раном развоју у Нишу;
- фасилитаторка из Ниша учествовала на састанку да су размењена знања и искуства са
фасилитаторкама из осталих градова које радионице реализовале у периоду 2012 – 2016 година;
- у Нишу формирана група од 10 мајки и друга група је у поступку формирања, тако да ће 20 мајки
проћи кроз радионице раног развоја;
- формиране групе мајки за клуб читања на 5 локација;
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- 100 мајки укључено у клуб читања и до сада одржано 63 часова на 5 локација
(12 у просеку);
- реализована обука за 4 нове тренерице у оквиру активности „Сарадња између предшколске
установе и заједнице“;
- 23 мајке, 18 учитељица/васпитачица и 9 институција ће учествовати у овој активности;
Девети извештај
У циљу пружања правовремене, релевантне и мултисекторске подршке развоју деце из осетљивих
друштвених група у извештајном периоду реализовано је више активности:
Др Нирвана Пиштољевић реализовала је у Заводу за психофизиолошке порећећаје и говорну
патологију две дводневне обуке „Научно засноване методе рада са децом са развојним
потешкоћама“ за стручњаке представнике система образовања, здравствене и социјалне заштите.
Након обуке, реализовани су састанци на којима су представници сва три система разматрали
могућности за пружање координиране и иснхронизоване подршке детету и породици из свих
система који о њима брину, кроз креирање једног плана подршке за једно дете и његову породицу.
Том приликом је креиран предлог обрасца: Индивидуализовани породични план подршке (узраст
детета од рођења до поласка у школу). У вези прикупљања података о деци са сметњама у развоју
и инвалидитетом, можемо известити да Институт за јавно здравље Србије, у сарадњи са УНИЦЕФом, управо пилотира Регистар деце са сметњама у развоју и инвалидитетом. Планирано је да унос
података од стране педијатара у овај регистар почне 2019. године. Значај овог Регистра је и у томе
што ће се у здравственом систему први пут радити процена функционалности детета преко
индикатора из Међународне класифкације функционалности. Поред ових података за Регистар
деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, ЗОСОВ је прописао које податке треба да
прикупљају интерресорне комисије (ИРK). Обавезе чланова ИРK-а везано за процену
функционалности детета, ученика и одраслог и евидентирање података биће ближе уређена
Правилником о остваривању права на индивидуални образовни план, његову примену и
вредновање који заједнички доносе министар здравља, министар за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, министар државне управе и локалне самоуправе и мнстар просвете, науке и
технолошкогразвоја. Радна група за израду овог правилника је почела са радом у марту 2018.
године.
Десети извештај
У оквиру пројекта „Вртићи без граница три“ који се рееализује са циљем унапређивања система
друштвене бриге о деци на локалном нивоу, у извештајном периоду реализоване су следеће
активности:
-

Други округли сто "Управљање системом предшколског васпитања и образовања" одржан је у
оквиру пројекта Вртићи без граница 3, у хотелу Парк 04.07.2018. године. Учесници округлог
стола су имали прилике да чују више о "Анализи прегледа уређења, понуде и квалитета услуга
предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу у земљама централне и источне
Европе и Заједници независних држава" (Јан ван Равенс, Јејл универзитет, Центар за дечији
развој и социјалне политике), као и о "Анализи усклађености локалних прописа и политика са
стратешким политикама и прописима на националном нивоу" (Драгана Kоруга, ЦИП Центар
за интерактивну педагогију и Јелена Марковић консултанткиња и чланица Јељ тима на изради
студије). Међу учесницима су присуствовали и представници Владе Републике Србије,
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Уницефа, Завода за вредновање
квалитета васпитања и образовања, Републичког завода за статистику, ЦИП Центра за
интерактивну педагогију, Центра за социјалне политике, Фондације "Новак Ђоковић",
Фондације "Саве тхе цхилдрен", Мреже организације за децу, Градске општине "Чукарица",
предшколских установа из Београда и Зрењанина итд.
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- Дана 18. септембар 2018.године реализован је завршни скуп у оквиру
пројекта Вртићи без граница 3: „Подршка унапређивању система друштвене бриге о деци и
предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу“. Том приликом су: приказани
инструменти (софтвер) за прикупљање и управљање подацима о деци на локалном нивоу;
представљени су резултати истраживања о потребама запослених у ПУ за стручним
усавршавањем са фокусом на обезбеђивање квалитетне друштвене бриге о деци на локалном
ниову и представљени је онлајн курс „Квалитет различитих програма“; представљени су
различити програми развијени у оквиру пројекта којима је повећан обухват деце краћим
квалитетним програмима; Након представљања искустава предшколских установа у раду у
малим групама учесници су се бавили темама: Како смо успостављали партнерства и креирали
кратке програме; Наша искуства у онлајн обукама; Како смо долазили до података о деци и
породицама и укључивали их у програме, Како смо учили и размењивали искуства кроз
хоризонталне размене.
Нови Правилник о Основама програма предшколског васпитања и образовања објављен је у
Просветном гласнику број 16/18 од 17. септембра 2018. године. Интегрални део правилника је
листа општина са дефинисаном динамиком обавезности примене нове програмске концепције.
Нове Основе програма предшколског васпитања и образовања, представљају јединствен
концептуални оквир за развијање програма васпитно-образовног рада са децом, од јасленог
узраста до поласка у школу. Засноване су на савременим теоријским поставкама о детињству,
учењу и развоју деце на раним узрастима и као такве представљају искорак у односу на постојећу
концепцију. Усмерене на добробит и односе; игру и учешће као окосницу програма; уважавање
различитости; разумевања учења као процеса истраживања и животно/практичних искуства;
наглашавају колаборацију, партнерство и партиципацију кроз оснаживање деце, породице и
заједнице; истичу улогу васпитача као коконструктора у процесу учења; интегришу искуства деце
у развијању мултиписмености.
У извештајном периоду успешно је затворен пројекат Успостављање мреже практичара за
подршку предшколском васпитању и образовању – евалуација досадашњих и планирање будућих
активности. Одлуком министра свих 47 кандидата који су похађали програм јачанј
професионалних капацитета испунило је формалне захтеве и именовано у чланове Мреже. Одлука
је објавлјена на интернет презентацији Министарства.
Имајући у виду потребу да све предшколске установе (162 установе чији је оснивач јединица
локалне самоуправе) добију подршку у процесу имплементације нових Основа програма,
планирано је да се током 2018. године, по усвајању програмског документа интензивно ради на
развијању програма обуке, изради пратећих материјала и водича. У 2019. години почеће обуке за
васпитаче и стручне сараднике, од којих се очекује да буду главни носиоци имплементације нове
концепције. Ове активности ће бити подржане кроз пројекат „Инклузивно предшколско васпитање
и образовање“ који ће бити реализован средствима из зајма Међународне банка за обнову и развој.
Сарадња са Секторom за међународну сарадњу и европске интеграције на припреми пројекта ИПА
14 Towards Lifelong Learning. У извештајно периоду реализована је прелиминарна селекција
консултантских кућа које су аплицирале за реализацију 2 уговорна ангажовања у овиру пројекта
ИПА 14 Towards Lifelong Learning (INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA II)
2014-2020 ). Кроз овај пројекта је осим јачања професионалних компетенција 1500 васпитача и 100
ментора, предвиђено и јачање професионалних капацитета ЛСУ за развој и имплементацију
локалних стратегија и акционих планова који се односе на међусекторски приступ квалитетној
бризи за децу и породице у локалној заједници (укључујући предшколске установе, здравствене
услуге, социјална заштита, институције културе, спорт итд). Учешће у припреми пројекта
„Опремање и модернизација предшколских установа, основних, средњих и специјалних
школа асистивном технологијом, опрeмање приоритетних школа са опремом за физичку културу и
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приоритетних општина са школским мини бусевима; опремање и
модернизација владиних служби одговорних за осигурање квалитета на свим нивоима
образовања“ (the Antonioni Project).
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања планира учешће у компоненти 2 која се
односи на вредновање квалитета у оквиру пројекза „Инклузивно предшколско васпитање и
образовање“.

Једанаести извештај
У оквиру пројекта Инклузивно предшклско васпитање и образовање развијена
је комплексна методологија подршке установама и практичарима за примену нових
Основа програма предшколског васпитања и образовања (донетих у септембру 2018.). У
оквиру Пројекта биће развијени и програми обуке и сви пратећи стручни материјали:
приручници и водичи за обуку васпитача и других запослених. Очекује се да почев од
априла 2019. године па до краја 2022. године 12 000 практичара из предшколских
установа буде обучено за примену нове концепције, у складу са динамиком увођења
обавезности рописане Правилником о основама програма предшколског васпитања и
образовања. Наиме, по први пут је прописано сукцесивно увођење обавезности примене
правилника којој претходи подршка установама у виду обука, сусрета хоризонталне
размене и менторске подршке предшколким установама. Започет је и рад на унапређењу
информационог система за прикупљање података и праћење предшколског васпитања и
образовања – ЈИСП за предшколско васпитање и образовање. Израђен је план за
унапређивање система вредновања квалитета предшколских установа кроз пројекат.
Започет је консултативни процес усмерене на унапређење иницијалног образовања
васпитача, као и система њиховог професионалног развоја и напредовања. Кроз
компоненту 3 пројекта: Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група
планирано је да се подстичу родитељи и старатељи да унапреде своје вештине за
стимулацију деце и бригу о деци. Посебна пажња ће бити усмерена на сиромашне
породице, породице са децом са сметњама у развоју и ромске породице. У извештајном
пероду израђен је Приручник о додели грантова, по ком ће за најмање 35 јединица
локалних самоуправа бити издвојена средства у износу до 40.000 евра по локалној
самоуправи, за финансирање пројеката са циљем унапређивања координације и сарадње
између релевантних актера у пружању холистичких и висококвалитетних услуга
предшколског васпитања и образовања (укључујући области везане за здравље, исхрану,
рани скрининг сметњи у развоју и рану стимулацију и учење) родитељима и деци узраста
од рођења до 6,5 година на локалном нивоу, са фокусом на најосетљивије групе. Поред
тога, кроз субвенције јединицама локалних самоуправа ће се обезбедити да најугроженије
породице добију приоритет за уписивање деце узраста од 3 до 5,5 година у програме
предшколског васпитања и образовања бесплатно.
У извештајном периоду успешно је завршен пројекат Унапређивање васпитнообразовног рада са децом са сметнјама у развоју. Припремљен је нацрт Водича за
развијање инклузивне праксе предшколског васпитања и образовања.
Група за образовање мањина, социјалну инклузију и зштиту од насиља и
дискриминације узела је учешће у раду саветодавне групе пројекта „Уважавање разлика и
спречавање насиља у предшколским установама у Србији“. Као део пројекта припремљен
је нацрт документа „Уважавање разлика и спречавање насиља у предшколским
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установама у Србији“, dr Robin Haarr, Група је учествоала на састанцима
и радионицама у вези са представљањем и унапређивањем документа.
У циљу изградње професионалних капацитета стручњака који раде у систему
здравствене заштите, социјалне заштите, предшколског васпитања и образовања
реализована је обука и супервизију професионалаца „Рана интервенција и приступ
заснован на рутинама“ у Лесковцу и Крагујевцу. Јачање професионалних компетенција
професионалаца реализовано је и кроз стручни скуп "Развој свеобухватног система рана
интервенције код деце на раном узрасту" на Филозофском факултету Универзитета у
Београду, предавач Холи Хикс Смол.
Током извештајног периода заврен је процес селекција понуда за реализацију обука
васпитача и представника јединица локалних самоуправа, као и понуда за опремање
предшколских установа у оквиру пројекта ИПА 14 Life long learning. Понуђачи су
изабрани и уговори су потписани.
3.8.2.21. Повећање обухвата деце у образовном систему, од обавезног предшколског
програма до високог образовања, кроз:
-развој система подршке који обухвата активно учешће родитеља из ромске
популације;
-усвајање подзаконских аката о стандардима живота ученика.
Рок: За развој система подршке: до краја 2016. године
За усвајање подзаконских аката : до краја 2016. године
За остваривање академског успеха: до јуна 2017. године
Први извештај
Унапређивање компетенција за квалитетно (инклузивно) образовање треба да допринесе како
повећању обухвата деце и ученика тако и унапређивању академског успеха ученика у оквиру
установа које похађају. У циљу унапређивања компетенција запослених у образовно-васпитним
установама за пружање додатне подршке у образовању деци из осетљивих друштвених група, у
које спада и ромска национална мањина, реализоване су бројне едукације: „Сарадња са
родитељима – подршка инклузивном образовању“, Иницијатива за инклузију ВеликиМали,
УНИЦЕФ; „Допринос спољашњег вредновања актуелним системским пројектима за осигурање
квалитета образовања“; 4 стручна скупа - Заједничке активности Групе за социјалну инклузију и
школских управа; Обука за чланове интерресорних комисија из свих локалних самоуправа; Обука
чланова МИО „Јачање компетенција чланова Мреже за подршку инклузивном образовању“ ; 5
стручних скупова
„Предшколско образовање по мери сваког детета“; Трибина „Инклузивно образовање очима
ученика и родитеља“; Округли сто: „Политике и праксе инклузивног образовања у Србиjи“;
Стручни скуп „Васпитачи васпитачима“ – презентовање акционих планова и стратешких мера које
се односе на унапређење инклузивности ПВО.
Група за социјалну инклузију у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а за Србију и организацијом
Иницијатива за инклузију ВеликиМали покренула услугу бесплатне „Инфо-линија за родитеље –
подршка инклузивном образовању“ која је почела са радом 11. јануара. Инфо линија је отворена са
циљем пружања подршке родитељима деце из осетљивих друштвених група, у које убрајамо и
ромску популацију, да буду правовремено информисани о правима и могућностима у вези
инклузивног образовања и обезбеђивања додатне подршке у образовању.
Други извештај
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На дводневном стручном скупу „Предшколско васпитање и образовање по
мери сваког детета“ организованом за директоре предшколских установа уз учешће просветних
саветника једна од централних тема била је: „Активности предшколских установа на повећању
обухвата деце припремним предшколским програмом“. Презентован је Извештај о реализацији и
ефектима кампање за повећање обухвата деце припремним предшколским програмом у радној
2015/16. години и покренута нова кампања. Све предшколске установе су обавезане дописом
министра да до 15. јула надлежним школским управама доставе планове активности (као део
годишњег плана рада) за повећање обухвата деце из осетљивих друштвених група припремним
предшколским програмом, што су установе и учиниле.
Трећи извештај:
У оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ планирано је да се у
систему предшколског васпитања и образовања, кроз изградњу и реновирање и пренамену
погодних простора у локалној заједници, обезбеди до 17.000 нових места за децу што ће
допринети већем упису деце из осетљивих грпа, пре свега ромске деце. Један од кључних
критеријума за избор општина у којима ће се обезбедити нова места за децу у вртићима биће број
ромске деце у тој локалној заједници која нису укључена у предшколско образовање. У току је
прикупљање података о слободним просторима у ОШ који се могу реновирати и пренаменити за
реализацију предшколских програма.
Такође, у циљу повећања доступности и праведности предшколског васпитања и образовања деци
из најосетљивијих група, у које доминантно спадају ромска деца, договорено је да се кроз пројекат
подрже субвенције које ће обезбедити бесплатно учешће за децу из социјално-економски
угрожених породица узраста 3 до 5,5 година. Очекујемо да ће поменуте субвенције и већи број
места за децу у вртићима на узрасту од 3-5,5 година и развијање програма подршке деци и
породицама довести и до повећања обухвата деце припремним предшколским програмом.
Асоцијација педагошких асистената реализовала је конференцију „Педагошка асистенција у
образовном систему у Републици Србији на прекретници развоја - примери добре праксе, изазови,
визија за будућност“ на којој су, као једна од централних тема, разматрани резултати
прошлогодишње кампање за повећање обухвата ромске деце обавезним ППП, начини да се
унапреде активности педагошких асистената, али и осталих кључних партнера током овогодишње
кампање (80 учесника: чланови АПАС-а и представици кључних партнерских институција и
ораганизација).
Четврти извештај:
Нема промене.
Пети извештај:
Министар финансија и директор Светске банке потписали су Споразум о зајму за реализацију
пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. У току је израда Пројектног
оперативног приручника и Приручника за реализацију компоненте 3 – грантови локалним
самоуправама.
Шести извештај
У извештајном периоду настављене активности у вези са пројектом „Инклизивно предшколско
васпитање и образовање“: припремљен је Пројектни оперативни приручник, формирана
Консултативна група и очекује се ратификација Споразума о зајму чиме он постаје ефективан.
Седми извештај
У Закону о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник
РС", бр. 18/2010 и 101/2017), члан који је носио назив: „Деца са сметњама у развоју“ промењен је у
назив: „Подршка деци из осетљивих друштвених група“ чиме су одредбе које се односе на
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пружање додатне подршке проширене тако да се односе на сву децу из
осетљивих друштвених група. Такође, отклањају се терминолошке нејасноће, односно појашњава
да се за укључивање детета са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитну групу обезбеђује
подршка путем развијања плана индивидуализације, односно индивидуалног васпитно-образовног
плана. Због потреба праксе и дилема у примени овог члана Закона, прецизирано је да предшколска
установа, уколико је потребно, обезбеђује израду, доношење и реализацију ИОП 1- прилагођавање
начина рада и услова у којима се изводи васпитно-образовни рад, а не и друге врсте ИОП-а. У
циљу унапређивања квалитета васпитно-образовног рада, уважавајући принципе предшколског
васпитања и образовања, наглашена је неопходност планирања и реализације активности које
подржавају свакодневну вршњачку интеракцију деце различитих васпитних група и доприносе
превазилажењу њихове евентуалне сегрегације по било ком основу. Изменама је предвиђено и да
предшколска установа и основна школа, у сарадњи са родитељима, односно старатељима,
планирају и остварују заједничке транзиционе активности, као вид подршке прелазу детета у
другу установу или на следећи ниво образовања.
Народна скупштина Републике Србије је 08.11.2017. године усвојила Закон о потврђивању
споразума о зајму (пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовања) између Републике
Србије и Међународне банке за обнову и развој, чиме зајам постаје ефективан и реализација
Пројекта може да почне.
Осми извештај
Започета реализација пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Пројекат
медијски промовисан предшколским установама, локалним самоуправама и партнерским
организацијама.
У изради је Правилник којим се утврђује Програм огледа за примену модела припреме деце која
нису обухваћена образовањем ( деца из осетљивих друштвених група ) кроз школски транзициони
модел за укључивање у образовне установе. У изради је и нов Правилник о додатној образовној,
социјалној и здравственој подршци детету и ученику, као и Правилник о ближим условима за
остваривање индивидуалног образовног плана, његову примену и вредновање.
Започете активности у вези са укључивањем у образовни систем деце која живе у институцијама
за смештај деце и младих, посебно деце узраста који припада обавезном образовању (активности
се реализују у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту)
Девети извештај
У извештајном периоду настављена је реализација започетих пројектних активности.
Завршен је пројекат Успостављање мреже практичара за подршку систему предшколског
васпитања и образовања (ПВО) – ојачане су компетенције 47 практичара за подршку установама у
унапређивању праведности, квалитета и доступности. Завршен је пројекат „Године узлета –
пилотирње нових Основа предшколског програма“, финални предлог нових Основа програма ПВО
добио је позитивно мишљење Националног прсветног савета, у припреми је Предлог правилника
о основама програма предшколског васпитања и образовања. У току је реализација пројекта
Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског
васпитања и образовања на локалном нивоу. У оквиру овог пројекта на основу података који су
прикупљени уз подршку Градских управа и предшколских установа укључених у имплементацију
пројекта израђена нацрт Анализа праведности система ПВО. У оквиру пројекта „Унапређивање
квалитета васпитно-образовног рада са децом са сметњама у развоју“ успешно је трансформисан и
унапређен рад развојних група у предшколским установама укљученим у пројекат, у смислу да је
напуштено њихово сегрегисано функционисање, и у току је израда Модела за укључивање деце са
сметњама у развоју. У току су активности у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање
и образовање”.
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Десети извештај
У извештаном периоду у оквиру прве компоненте пројекта инклузивно предшколско васпитање и
образовање, започети су разговори са представницима локалних самоуправа у циљу сагледавања
могућности и капацитета да се унапреди доступност ПВО кроз изградњу нових или адаптирање и
пренамену постојећих простора у локалним самоуправама. Најпре су позиване локалне самоуправе
које су на листи коју је сачинио тим Светске банке високо рангиране узимајући у обзир следеће
критеријуме: потреба за местима у вртићу, социоекономски и демографски статус локалне
самоуправе, број деце из осетљивих друштвених група, укључујући децу ромске националности.
У сарадњи са Јединицом за имплементацију стратешких пројекта Владе Републике Србије
израђена је апликација за прикупљање података о различитим аспектима финансирања делатности
предшколског васпитања и образовања. Реформисање система финансирања делатности ПВО види
се као значајан фактор унапређивања различитих аспеката делатности: квалитета, праведности и
доступности.

Једанаести извештај
У оквиру пројекта „Инклузвно предшколско васпитање и образоавње“ у Компоненти 1:
Унапређивање доступности предшколског васпитања и образовања планирано је отварање
до 17.000 нових места у урбаним и руралним срединама кроз комбинацију нове градње,
проширења постојећих предшколских установа и пренамену или унапређивање других
јавних зграда, као и кроз набавку намештаја, дидактичких материјала, опреме и уређења
игралишта. У извештајном периоду у оквиру ове компоненте утврђена је ранг листа
општина од стране Светске банке која ће бити основ за утврђивање приоритета приликом
изградње, односно, реконструкције објеката. Од прворангираних 35 локалних самоуправа
са којима су обављени консултативни састанци, прикупљена је документација за 49
објеката односно локација, чијом анализом имовинско правних, урбанистичких и
грађевинских аспеката је добијено 8 објеката за могућу реконструкцију, 6 могућих
објеката за доградњу, један могући објекат за надоградњу, једна могућа локација за
изградњу новог вртића и два објекта вртића који су тренутно у изградњи и потребна су им
средства за опремање. Израђена је стручна основа новог Правилника о ближим условима
за оснивање и почетак рада предшколских установа који се налази у процедури усвајања
од стране Владе РС. Локалне самоуправе које су имале спремну пројектну документацију
узете су као пилот-пројекти и међу њима су: Дољевац, Житорађа, Нови Сад, Нови Пазар и
Сремска Митровица. Укупно проширење обухвата на овим локацијама је оквирно 800
нових места.
3.8.2.22. Унапређење образовног статуса Рома на основу боље сарадње између
постојећих механизама кроз:
-пружање подршке за упис Рома у школе и спречавање раног напуштања школе кроз
програм стипендија за ученике средњих школа са просечном оценом вишом од 2.5,
чиме се доприноси смањењу раног напуштања школе.
-обезбеђење општег уписа ромске деце у редовне школе и припремни предшколски
програм
-праћење примене активности и указивање на потенцијалне недостатке у систему
* Детаљнији приказ ће бити доступан у оквиру посебног АП за Стратегију за
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025
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Рок: До јуна 2017. године
Први извештај
Кроз пројекат ИПА 2012 – ТАРИ, додељује се 520 стипендија ромским ученицима од првог до
четвртог разреда средњих школа (трогодишњи и четворогодишњи образовни профили) На основу
Конкурса, коначан списак свих ромских ученика који добијају стипендије за школску 2015/2016.
године и који имају просечан школски успех од 2,5 до 3,5 је потписао министар просвете. У
школама које први пут имају ученике стипендисте изабрани су нови ментори који су пружали
подршку ученицима и пратили напредовање ученика, редовност похађања наставе и ваннаставних
активности. Ученици који су стекли услове на основу постављених критеријума, примили су
стипендије за период септембар – јануар 2015/2016.године. Износ месечне стипендије је 3900
динара. Подршку у укључивању, учењу и напредовању овим ученицима пружа 201 наставник –
ментор који су кроз обуку припремљени за менторство.
-Из буџета Републике Србије 176 ромских ученика који постижу одличан успех примају
стипендије редовно сваког месеца. Износ месечне стипендије је 5400 динара.
- У извештајном периоду МПНТР формирало је неколико радних група које су започеле рад на
изради подзаконских докумената који треба да допринесу повећању обухвата и унапређивању
образовног статуса деце/ученика из осетљивих друштвених група, посебно припадника ромске
популације:
- Акциони план за инклузивно образовање – пред усвајањем;
Правилник о мерилима и поступку за упис ученика ромске националности у средњу школу
под повољнијимусловима ради стицања пуне равноправности ("Сл. гласник РС", бр. 12/2016, од
12.02.2016).– ступио на снагу.
- Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране
запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања (Службени
гласник РС, бр. 22/2016 од 04.03.2016. године ) – усвојен;
- Јавни позив за стављање на листу лица компетентних у области инклузивног образовања и
васпитања за школску 2015/16. и 2016/17. годину - расписан Јавни позив, пријављени кандидати,
предстоји избор лица;
- формирана радна група за упис ученика по афирмативним мерама, израду писама за школе и
образаца пријаве за ученике из ромске заједнице;
-Сачињен је Извештај о реализацији кампање за упис у припремни предшколски програм и
основну школу у радној 2015/16. и смернице за Кампању за радну 2016/17. годину. Подаци
показују да је током трајања кампање у ППП уписано 953 деце. У јуну је заказан Округли сто на
који су позвани релевантни партнери и биће покренута реализација нове кампање. У реализацију
кампање планирамо да укључимо: УНИЦЕФ, Струковна удружења: Савез удружења васпитача
Србије, Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије и Актив
директора предшколских установа Србије, Ромски образовни фонд/Roma Education Fund,
Швајцарску агенцију за развој (SDC), Фондацију за отворено друштво, Мисију ОЕБС у Србији,
Црвени Крст Србије, Канцеларију за људска и мањинска
права Владе Републике Србије, Национални савет ромске националне мањине, Асоцијацију
педагошких асистената Србије и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе
Републике Србије.
-У циљу подршке вертикалној и хоризонталној транзицији деце/ученика из осетљивих група, у
које спадају и деца ромске националности, у предуниверзитетском образовању у Републици
Србији покренута је процедура израде Водичa за транзицију деце у образовању ( УНИЦЕФ) и ради
се на прикупљању и промовисању примера добре праксе, што раде Струковна удружења.
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-У радном плану Групе за социјалну инклузију МПНТР је пружање подршке
транзицији ученика (млађих од 15 година) из школа за образовање одраслих у основне школе. У
циљу спречавања неоправданог уписивања деце ромске националности у школе за образовање
одраслих, овим школама и надлежним школским управама МПНТР послало је допис којим их
обавезује да децу укључују уз подршку у редован образовни систем.
Други извештај
Један од резултата прошлогодишње кампање је и то да је након септембра 2015. године уписано
1000 деце. У мају 2016. године покренута је нова кампања. Фокус кампање је на упису, али и
редовности похађања деце из осетљивих друштвених група.
Трећи извештај:
Нема промена.
Четврти извештај:
Нема промене.
Пети извештај:
Током априла 2017. године у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина из локалних
самоуправа у којима је обухват деце припремним предшколским програмом и уписом у први
разред основне школе испод 90% прикупљени су подаци од значаја за унапређивање обухвата
(локални акциони планови чије активности су усмерене на повећање обухвата деце и редовности
похађања, интерресорна сарадња у мапирању, сензибилизацији, пружање помоћи око уписа,
обезбеђивање додатне подршке као предуслова за редовно похађање и напредовање...). Од
предшколских установа из таргетираних општина прикупљени су оперативни планови активности
у вези са повећањем обухвата деце из осетљивих друштвених група припремним предшколским
програмом за радну 2016/17. годину и пратећи извештаји. На основу увида у прикупљене податке,
током маја и јуна 2017. године реализоване су консултативне радионице „Повећање обухвата деце
припремним предшколским програмом и првим разредом основне школе“ са представницима
предшколских и осталих релевантних установа са нивоа локалних заједница у којима је према
подацима Републичког завода за статистику обухват испод 90% (обухваћено око 50% планираних
општина). Циљ радионица је био да се, на основу анализе стања, идентификују добре праксе,
баријере и тешкоће, и израде предлози мера и планови активности за остваривање потпуног
обухвата деце.
Шести извештај
Нема промена.
Седми извештај
Почетком децембра 2017. године, донет је Правилник о изменама и допунама правилника о
ученичким и студентским кредитима и стипендијама, који је утврдио блаже критеријуме за доделу
стипендија и кредита припадницима осетљивих друштвених група.
На основу Конкурса за доделу ученичких и студентских кредита и стипендија за школску 2017/18.
годину, одобрено је 303 ученичке стипендије за ученике ромске националности.
Ромски едукативни фонд је по завршеном конкурсу на који су имали право пријаве средњошколци
ромске националности са просеком 2,5 – 3,5, одобрио 500 стипендија за школску 2017/18. годину.
Осми извештај
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Кроз нову фазу пројекта „Библиотеке играчака као вид подршке у постизању
исхода учења код ромске деце“, који је Ромски образовни фонд наставио подржава до августа
2018. године, прикупљени су нову подаци о упису деце у школску 2017/2018. годину. Због честих
промена које су последице миграција родитеља, бројеви се разликују у односу на податке из петог
извештаја.
Досадашњи резултати:


од 116 деце у узрасту за ППП, 102 уписано у ППП за школску 2017/2018. годину (и за 2
деце документа су у процедури);
 стопа уписа за ППП је 87.9%
 од 140 деце у узрасту за 1. разред, 127 завршили обавезни предшколски припремни
програм (ППП) и 140 уписано у први разред.
Девети извештај
У складу са унапређеном законском регулативом у области ИО (усвајањем Закона о основама
система образовања и васпитања (ЗОСОВ) и измена и допуна Закона о предшколском васпитању и
образовању, Закона о основном образовању и васпитању и Закона о средњем образовању и
васпитању) формиране су радне групе и у току је израда нових правилника, односно усклађивање
постојећих правилника са новима ЗОСОВ Предлога правилника о ближим условима за утврђивање
права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, Предлога правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом, Предлога
правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и
вређења угледа, части или достојанства личности, Предлог правилника о раду педагошког и
андрагошког асистента, Предлог правилника о образовању деце на дужем кућном и болничком
лечењу, Предлог правилника о критеријумима и стандардима за пружање додатне подршке у
образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитној групи,
односно другој школи и породици.
Новина у Закону о основама система образовања и васпитања је одредба која се односи на
формирање ресурсног центра за асистивне технологије, што је у складу и са АП за ИО. У овој
фази, кроз пројекат који је у сарадњи са МПНТР реализовао Центар за образовне политике уз
финансијску подршку Фонда за отворено друштво, анализирани су капацитети школа за
образовање ученика са сметњама у развоју за трансформацију у ресурсне центре.
У сарадњи са Уницефом, ради се мониторинг инклузивног образовања на локалном нивоу, а
резултати овог истраживања ће бити од значаја за креирање политика којима ће се унапредити
процес инклузивног образовања и социјалне инклузије на локалном нивоу, рад интересорних
комисија и финансирање подршке која долази из система здравља, социјалне заштите и
образовања.
У сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту и Покрајинским заводом за социјалну
заштиту одржано је више међуресорних састанака са представницама институција и установа
републичког, покрајинског и локалног нивоа. Резултат ових активности је да су развијени локални
или регионални међусекторски тимови који су омогућили да сва деца из четири од пет установа
социјалне заштите која смештају децу са сметњама у развоју и инвалидетом, а која су раније била
ван образовног система током 2018. укључена у обавезно образовање. Дом „Kолевка“ у Суботици
је установа са највећим бројем деце која су ван образовног система (106). Имајући у виду сложене
потребе деце и ресурсе у образовању на локалу процес планирања и реализације адекватног
образовног процеса за свако дете тражи више времена. Током радног састанка у оквиру којег су
учесници посетили децу у Дому „Kолевка“ урађен акциони план којим се операционализују
обавезе и одговорности различитих актера на укључивању ове деце у образовне установе и
дефинисани локални интерресорни тимови који овај процес спроводе.
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Такође, у циљу обезбеђивања права на образовање свој деци у несегрегисаним
условима и уз додатну подршку, израђени су Транзициони модел припреме деце старије од седам
и по година за укључивање у образовање и предлог нацрта Правилника о огледу којим би се модел
имплементирао.
Kреиран је програм обуке за наставнике основних школа који у својим одељењима образују и
слепе ученика како би се оснажили да подрже ученику ученицима у развоју вештина сналажења у
простору и почетног описмењавања на Брајевом писму. Реализација обука наставника је почела у
јуну 2018. године.
Извештај припремљен за ЕУ- СРБИЈА ПОДОДБОР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И ИНОВАЦИЈЕ,
ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ са акцентом на питање социјалне
инклузије Рома
Десети извештај
Активности започете током претходног периода, настављуају се и у овом извештајном периоду.

Једанаести извештај
Активности започете током претходног периода, настављуају се и у овом извештајном
периоду.
3.8.2.23. Обезбеђење средстава за услуге у заједници које су усмерене на социјалну
инклузију ромске деце, кроз пружање подршке у учењу, укључивању у ван-наставне
активности и развој додатних вештина неопходних за тржиште рада.
Рок:
Континуирано.
Први извештај
Група за социјалну инклузију МПНТР је у периоду од јануара до марта организовала и
учествовала у раду у комисији за избор кандидатата ОЦД за представнике у Заједничком телу са
представницима Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом ради формирања Заједничког
тела за подршку социјалној инклузији, подршку у раду и координацију надзора над радом
интерресорних комисија (ИРК) за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и ученику (у даљем тексту: Заједничко тело). Заједничко тело
формирају Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство државне управе
и локалне самоуправе и представници осталих тела по одлуци Министра. У надлежности
Заједничког тела је координација и праћење рада Интерресорних комисија.
Током фебруара реализовани су стручни скупови/ обука чланова ИРК из целе Србије (10.02.
Београд, 11.02. Шабац, 17.02. Ниш) у оквиру пројекта „Оснаживање капацитета интерресорних
комисија (ИРК) за пружање додатне подршке за укључивање деце у рани развој и образовање“
ЦСП и УНИЦЕФ. Очекује се да ИРК у будућем периоду имају значајнију улогу у подржавању
ромске деце у образовном систему.
Други извештај
Нема промена.
Трећи извештај:
Део средстава за услуге у заједници које су усмерене на социјалну инклузију ромске деце биће
обезбеђен кроз пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, о чему је било речи
у извештају по питањима из 3.8.2.20.
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Четврти извештај:
На основу члана 64. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005,
101/2007, 95/2010 и 99/2014) и члана 27. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и
систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе
(„Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13), Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља, Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство државне управе и локалне самоуправе
закључили су споразум о оснивању Заједничког тела за подршку социјалној инклузији, подршку
раду и координацију надзора над радом интерресорних комисија за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.
2. Задаци Заједничког тела су да: (1) пружа подршку у раду интерресорних комисија за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику (у
даљем тексту: ИРК), посебно у погледу организације обука, подршке координаторима у ресорним
министарствима и других видова експертске, финансијске и техничке помоћи; (2) ради на
унапређивању и међусекторском усклађивању законске регулативе у области социјалне инклузије
и инклузивног образовања и прати примену законске регулативе; (3) успоставља систем
прикупљања података о раду ИРК и пружању додатне подршке детету/ученику, анализира податке
о квалитету и ефектима рада ИРК и предлаже мере за унапређивање рада ИРК и пружања додатне
подршке; (4) прати стопу обухвата предшколским и предуниверзитетским образовањем деце из
осетљивих друштвених група и предлаже ресорним министарствима међусекторске
мере/механизме повећања обухвата и спречавања осипања деце из образовног система; (5)
успоставља стандарде рада ИРК и других релевантних институција и усклађује методологију за
процену потреба за подршком; (6) дефинише механизме надзора над радом ИРК, усклађује
послове вршења надзора над радом ИРК и утврђује план спровођења надзора. На првој седници
Заједничког тела Формирана је Радне групе за Измене и допуне правилника о раду ИРК-а.
Пети извештај:
Нема промена.
Шести извештај
Нема промена.
Седми извештај
Током извештајног периода одржан је први састанак Радне групе за измену Правилника о
додатној образовној, социјалној и здравственој подршци детету, ученику и одраслом која ће
радити на изменама и допунама овог подзаконског акта. Радна група је формирала подгрупе за
области: радни статус Интерресорне комисије, врсте подршке коју нуде ова три система и
евиденција и база података.
Осми извештај
У току је рад радне групе на изменама и допунама Правилника о додатној образовној, социјалној и
здравственој подршци детету, ученику и одраслом.
Започета реализација пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“. Део
средстава за услуге у заједници које су усмерене на социјалну инклузију ромске деце биће
обезбеђен кроз пројекат о чему је било речи у извештају по питањима из 3.8.2.20.
Девети извештај
Настављена је реализација активности из претходног извештајног периода.
Десети извештај
Настављена је реализација активности из претходног извештајног периода.
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Једанаести извештај
Настављена је реализација активности из претходног извештајног периода.

3.8.2.24. Наставити спровођење афирмативних мера кроз менторски систем и доделу
стипендија за образовање. Рок: Континуирано
Иницијални извештај
Додела стипендија је настављена и ове школске године кроз пројекат ИПА 2012 – ТАРИ, додељује
се 520 стипендија ромским ученицима од првог до четвртог разреда средњих школа (и
трогодишњи и четворогодишњи образовни профили). Пошто су ученици трећег и четвртог разреда
завршили средње образовање (око 90% ученика), Министарство је расписало конкурс за пријем
нових ученика првог и другог разреда, конкурс је завршен 15. октобра, у току је израда ранг листе,
отварање уч. рачуна у банкама и додела стипендија после тромесечја јер се прати успех ученика и
редовност похађања. У школама које први пут имају ученике стипендисте биће изабрани и нови
ментори. Остали ментори су наставили са радом и редовно се прати статус ученика по свим
донетим критеријумима.
Ученици који примају стипендије из буџета РС се прате кроз систем афирмативних мера.
Први извештај
На основу Конкурса, изабрани су ученици првог и другог разреда средњих школа који ће ове
школске године добијати стипендије. Коначан списак свих ромских ученика који добијају
стипендије за школску 2015/2016. године и који имају просечан школски успех од 2,5 до 3,5 је
потписао министар просвете. У школама које први пут имају ученике стипендисте изабрани су
нови ментори који су пратили напредовање ученика и редовност похађања наставе и ваннаставних
активности. Ученици који су стекли услове на основу постављених критеријума, примили су
стипендије за период септембар – јануар 2015/2016. године. Износ месечне стипендије је 3900
динара.
-Из буџета Републике Србије 176 ромских ученика који постижу одличан успех примају
стипендије редовно сваког месеца. Износ месечне стипендије је 5400 динара.
Други извештај
Кроз ТАРИ пројект од септембра 2015. до краја ове школске године август 2016. године
стипендира се 517 ученика/ица ромске националности у средњим школама/ у трогодишњем и
четворогодишњем школовању за ученике који имају просек школског успеха од 2,5 до 3,5. Један
од резултата ове активности огледа се у томе да су сви ученици који су поправили школски успех
остали су у систему стипендирања, 200 ментора/професора средњих школа пружају помоћ и
подршку ромским ученицима у средњим школама у области наставе и ваннаставних активности.
МПНТР - шк. год 2015-16 доделило је 176 ученичких стипендија ромским ђацима у средњој школи
који постижу одличан успех.
Трећи извештај:
До краја јануара 2017. године ће бити исплаћене све планиране стипендије ромским
ученицима који похађају средње школе у Републици Србији као и менторима/ професорима
средњих школа који пружају помоћ и подршку ромским ученицима, стипендистима у средњим
школама у области наставе и ваннаставних активности. Та компонента ТАРИ пројекта се завршава
у овом року исплате. Процес стипендирања се наставља кроз нови пројекат ИПА 2014,
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финансијски споразуми су потписани, реализација се очекује у другој
половини 2017. године. МПНТР шк. год 2016-17 доделиће, од децембра 2016. године када се
формира коначна листа ученичких стипендија ромским ђацима у средњој школи који постижу
одличан успех, око 150 стипендија.
Четврти извештај:
Почетком фебруара 2017. године је потписан Меморандум о сарадњи између Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Ромског образовног фонда (РОФ) којим је предвиђено да
ће се из донације Немачке развојне банке коју је РОФ добио, стипендирати 500 средњошколаца
ромске националности и њихових ментора. Овим је обезбеђен континуитет доделе стипендија за
ученике чији општи успех је између 2,5 до 3,5, а у циљу смањења раног напуштања образовања.
Очекујемо да ИПА 2014 почне са имплементацијом до краја 2017. или почетком 2018. године, у
којој је предвиђено да се број стипендија повећа на 1200.
Из буџета Републике Србије 140 ученика средњих школа ромске националности је за школску
2017/2018. годину добило стипендије.
Пети извештај:
Извршена је исплата стипендија од марта месеца 2017. године за 456 средњошколаца који су
задовољили критеријуме конкурса објављеног у сарадњи МПНТР и REFа.
У оквиру Секторске буџетске подршке, мера 3 се односи на подршку ученика ромске
националности, а овом мером се предвиђа да од септембра 2017. године из буџета Републике
Србије буде стипендирано додатних 300 ученика ромске националности који имају одличан
просек у средњој школи.
Шести извештај
Пројектни задатак за Директан грант МПНТР (ИПА 2014) којим смо предвидели да у Сектору за
ученички и студентски стандард успоставимо систем за стипендирање и менторство ромских
ученика, је предат Министарству финансија на евалуацију. Очекујемо да ће имплементација
пројекта почети почетком 2018. године. МПНТР је расписао конкурс за финансирање ученика из
социјално угрожених група који је затворен 30.09., а прелиминарну ранг листу очекујемо
15.11.2017.
Седми извештај
Ромски едукативни фонд је кроз два програма, RMUSP (Romа Memorial University Scholarship
Program) и RHP (Roma Health Program) стипендирао 82 редовна студента кроз RMUSP и 26
студената медицине кроз RHP уз програм менторске подршке и унапређивања капацитета
студената кроз учење страног језика.
Почетком децембра 20107. године, донет је Правилник о изменама и допунама правилника о
ученичким и студентским кредитима и стипендијама, који је утврдио блаже критеријуме за доделу
стипендија и кредита припадницима осетљивих друштвених група. На основу Конкурса за доделу
ученичких и студентских кредита и стипендија за школску 2017/18. годину, одобрено је 303
ученичке стипендије за ученике ромске националности.
Осми извештај
Исплата стипендија реализује се континуирано. Прате се ефекти менторског рада кроз смањење
броја случајева одустајања од образовања. У академској 2017/18. години кроз Програм
афирмативне мере уписано је 154 студента (71 М, 83Ж).
Девети извештај
Настављена реализација активности из претходног периода.
Десети извештај
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У школској 2017/2018.години додељено је 303 ученичке стипендије, што је
доказано потписаним и достављеним уговорима.
10 рата ученичких стипендија, у појединачном месечном износу од 5.400,00 динара, исплаћено је
ученицима, закључно са 20.06.2018.године. Средства за ове намене планирана су у буџету РС за
2018.годину.
Како би се остварио задати циљ, измењен је Правилник о ученичким и студентским кредитима и
стипендијама (“Службени гласник РС”, бр. 46/10, 47/11, 56/12, 75/13 и 111/17) у делу блажих
критеријума за осетљиве друштвене групе – скинут је критеријум успеха за ромске ученике,
ученике без оба родитеља и ученика са инвалидитетом.
За школску 2018/2019.годину, до 30. септембра, тече пријављивање ученика за ученичку
стипендију. Коначни резултати биће доступни 1.децембра (пријави се између 24 - 25 000 ученика).
Средства за ове намене планирће се у буџету РС за 2019.годину.
Текст конкурса, са пратећим формуларима, доступан је на сајту МПНТР, као и у свим средњим
школама и домовима ученика. Група за ученичке и студентске кредите и стипендије МПНТР
доступна је, за сва питања, на телефон 011/3806-914 и на e-mail: ucenici@mpn.gov.rs. Национални
савет за ромску националну мањину узео је учешће у информисању ученика и родитеља и пружа
помоћ код попуњавања образаца.

Једанаести извештај
Уговор о Директном гранту из средстава ИПА 2014 је МПНТР потписало са
Министарством финансија 29. септембра 2018. године. Имплементација пројекта ће
почети 1.јануара 2019. године. Пројекат предвиђе доделу стипендија ученицима средњих
школа ромске националности који имају просечну оцену 2,5 до 3,5. Из пројекта ће бити
финансиране стипендије за 600 ученика у овој и наредној школској години. Пројекат
такође предвиђа и систем праћења постигнуће ученика. Да би се предвиђене активности
успешно реализовале са пројекта ће бити плаћене 3 особе које ће заједно са Сектором за
ученички и студентски стандард спроводити пројекат.
Менторска подршка за ове ученике ће бити плаћена из донације КфВ којом управља
Ромски образовни фонд. Договорено је такође да се ангажују ментори/координатори који
ће пратити и постигнућа буџетских стипендиста ромске националности.
3.8.2.25. Усвајање годишњег плана за образовање одраслих на основу искустава из
“Second Chance” IPA пројекта којим се омогућује да:
-особе које заврше основну школу наставе своје образовање уз подршку кроз
афирмативне мере, односно
-да особе старије од 17 година заврше средњу школу уз додатну финансијску
подршку.
Рок: Континуирано
Први извештај
У циљу повећања доступности и већег обухвата полазника у образовању одраслих, у коме су у
највећем броју полазници ромске националности, донети су следећи подзаконски акти: Донет је
први Годишњи план образовања одраслих за 2015 („Сл. гласник“, бр. 2/2015 од 9.1.2015.).
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Извештај о реализација Годишњег плана образовања одраслих у 2015. години
показује велики обухват у основном образовању одраслих (по моделу функционалног основног
образовања одраслих), посебно полазника ромске националности. Основно образовање одраслих
реализовано је у 73 основнеe школе на територији 15 школских управа, похађало је 5950 одраслих,
који су прекинули своје основно образовање или га из било којих разлога нису никада ни
започели, а старији су од 15 година живота. Ванредно средње образовање, је реализовано у 235
средњих школа, на територији 17 школских управа, а похађало је 2952 полазника старијих од 17
година. Преквалификација, доквалификација и специјализација, реализовано је у 191 средњој
школи, на територији 11 школских управа, са 8399 полазника.
Одлуком Владе РС усвојен је Годишњи план образовања одраслих за 2016. годину ( „Службени
гласник РС, бр. 5/2016 од 5. фебруара 2016. године), у коме је планирана реализација основног
образовања одраслих на територији 15 школских управа, у 68 основних школа са 6.421 полазника.
Ванредно средње образовање реализоваће се у 209 средњих школа у 17 школских управа са 4628
полазника старијих од 17 година. По незваничним сазнањима у реализацији основног образовања
одраслих, више од 60% полазника су ромске националности од којих су 40% девојчице.
Заједничким активностима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства
правде и локалне управе – Управе за извршење кривичних санкција, договорени су кораци за
системско решавање питања образовања штићеника у Казнено поправним заводима и Васпитно
поправним домовима, у којима су једним делом и припадници ромске популације. У 2015. години
реализован је програм Функционалног основног образовања одраслих у казнено поправним
заводима у Нишу, Крушевцу и Ваљеву. У 2016. години реализује се ФООО и у КПЗ-у
Пожаревцу и Сремској Митровици.
Сходно одредбама Правилника о мерама и поступку за упис полазника који су завршили програм
основног образовања одраслих у средњу школу под повољним условима, ради постизања пуне
равноправности ( „Службени гласник РС, бр. 42/2016 од 22. априла 2016. године), и Одлуком
министра о упису ученика у средњу школу за школску 2016/2017. годину, полазницима старијим
од 17 година, број бодова који остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита
увећава се за 30 одсто од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Уколико ови полазници
живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који остваре на основу
успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 35 одсто од броја бодова који им
недостаје до 100 бодова. На овај начин и ученицима ромске националности омогућава се лакши
упис у жељену средњу школу.
Други извештај
У току је припрема Годишњег плана образовања одраслих за 2016/2017. годину где су одређене
приоритетне области на основу закључака донетих из Извештаја о реализацији Годишњег плана
образовања одраслих за 2015/2016. годину. Приоритетне области за 2017. годину су:
1. формално образовање одраслих (основно и средње образовање одраслих);
2. неформално образовање одраслих
3. примена Правилника 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);
4. признавање претходног учења.
Трећи извештај:
Припремљен је Годишњи план образовања одраслих за 2016/2017. Годину. У припреми је уз
министарство учествовао Центар за средње стручно образовање и образовање одраслих Завода за
унапређивање образовања и васпитања. Предат је Савету за стручно образовање и образовање
одраслих на усвајање које се очекује.
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Предато је 128 захтева за акредитацију Јавно признатих организатора обука
(ЈПОО). За десет организатора је процедура завршена и добили су решење за акредитацију.
Четврти извештај:
Савет за стручно образовање и образовање одраслих дао је позитивно мишљење на Годишњи план
образовања одраслих за 2016/2017. годину. Сада се налази у даљој процедури у Сектору за правне
послове, припрема за усвајање на Влади РС у коме је планирана реализација основног образовања
одраслих на територији 15 школских управа,
у 73 основних школа са 6.166 полазника. Ванредно средње образовање реализоваће се у 255
средњих школа у 16 школских управа са 5.391 полазника старијих од 17 година.
Преквалификација, доквалификација и специјализација реализоваће се у 15 школских управа у 238
средњих школа, а планиран број полазника је 16.651. По незваничним сазнањима у реализацији
основног образовања одраслих, више од 60% полазника су ромске националности од којих су 40%
девојчице.
Заједничким активностима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства
правде и локалне управе – Управе за извршење кривичних санкција, договорени су кораци за
системско решавање питања образовања штићеника у Казнено поправним заводима и Васпитно
поправним домовима, у којима су једним делом и припадници ромске популације. У 2016. години
реализован је програм Функционалног основног образовања одраслих у казнено поправним
заводима у Нишу, Пожаревцу, Крушевцу и Ваљеву, које се наставља и у 2017. години.
Сходно одредбама Правилника о мерама и поступку за упис полазника који су завршили програм
основног образовања одраслих у средњу школу под повољним условима, ради постизања пуне
равноправности ( „Службени гласник РС, бр. 42/2016 од 22. априла 2016. године), прикупљени су
подаци о свим полазницима ФООО у основним школама и школама за образовање одраслих који
ове године завршавају 8. разред у оквиру трећег циклуса. На овај начин ученицима старијим од 17
година и ученицима ромске националности омогућава се лакши упис у жељену средњу школу. Од
укупно је 131 захтева за акредитацију Јавно признатих организатора обука (ЈПОО), за 23
организатора је процедура завршена и добили су решење министра за акредитацију у трајању од 5
година.
Пети извештај:
Одлуком Владе Републике Србије усвојен је Годишњи план образовања одраслих за 2017. годину
(„Сл. гласник РС, бр. 34/2017 од 11. априла 2017.), у коме је планирана реализација основног
образовања одраслих на територији 15 школских управа, у 73 основних школа са 6.166 полазника.
Ванредно средње образовање биће реализовано у 255 средњих школа у 16 школских управа са
5.391 полазника старијих од 17 година. Преквалификација, доквалификација и спeцијализација
биће реализована у 15 школских управа у 238 средњих школа, а планиран број полазника је 16.651.
По незваничним сазнањима у реализацији основног образовања одраслих, више од 60% полазника
су ромске националности од којих су 40% девојчице. Успешно је настављена реализација
програма Функционалног основног образовања одраслих у казнено поправним заводима у Нишу,
Пожаревцу, Крушевцу и Ваљеву. Правилником о упису ученика у средњу школу ученицима
старијим од 17 година и ученицима ромске националности омогућава се лакши упис у жељену
средњу школу.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице је сачинио анализу стања у оквиру образовања одраслих и констатовао да се
делатност/настава основног образовања и васпитања за одрасле у АП Војводини остварује у
укупно 20 јавних основних школа, као и у 2 школе за основно образовање одраслих (ШООО) у
Сомбору и Новом Саду. Школа за основно образовање одраслих са седиштем у Сомбору има и
издвојена одељења у: Сонти, Дорослову, Богојеву, Бачком Моноштору и Бездану.
У школској 2016/2017. години наставу за одрасле полазнике у оквиру сва три циклуса – од првог до
осмог разреда основног образовања и васпитања, похађало је укупно 1534 одрасла полазника и то: на
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српском наставном језику – 1471 одрасли полазник, а на мађарском наставном
језику – 63 одрасла полазника.
У редовним основним школама настава за одрасле одвијала се при 19 редовних основних школа на
територији 17 локалних самоуправа (Ада, Бачка Паланка, Бечеј, Врбас, Вршац, Жабаљ, Зрењанин,
Кикинда, Кула, Нови Бечеј, Панчево, Пландиште, Рума, Сента, Сечањ, Суботица и Тител). Школа која
има решење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –
националне заједнице а ове године није уписала одрасле полазнике јесте ОШ „Доситеј
Обрадовић” из Опова.
Наставу за одрасле полазнике у оквиру сва три циклуса у редовним основним школама, који
обухватају наставу од првог до осмог разреда основног образовања и васпитања, похађао је укупно 981
одрасли полазник и то: на српском наставном језику – 934 одрасла полазника, а на мађарском
наставном језику – 47 одраслих полазника.
Наставу за одрасле полазнике у оквиру првог циклуса, који обухвата наставу од првог до четвртог
разреда основног образовања и васпитања, похађало је укупно 255 одраслих полазника и то: на
српском наставном језику – 223 одрасла полазника, а на мађарском наставном језику – 32 полазника.
Наставу за одрасле полазнике у оквиру другог циклуса, који обухвата пети и шести разред основног
образовања и васпитања, похађало је укупно 338 одраслих полазника на српском наставном језику.
Наставу за одрасле полазнике у оквиру трећег циклуса, који обухвата седми и осми разред основног
образовања и васпитања, похађало је укупно 388 одраслих полазника и то на: српском наставном
језику 373 одрасли полазник, а на мађарском наставном језику 15 одраслих полазника.
У две посебне школе за основно образовање одраслих у Сомбору и Новом Саду које похађа укупно
553 одрасла полазника, настава се одвија на српском наставном језику за 537 одраслих полазника и на
мађарском наставном језику у Бездану (издвојено одељење ШООО Сомбор) за 16 одраслих полазника.
Наставу за одрасле полазнике у оквиру првог циклуса, који обухвата од првог до четвртог разреда
основног образовања и васпитања, похађа укупно 86 одраслих полазника.
Наставу за одрасле полазнике у оквиру другог циклуса, који обухвата пети и шести разред основног
образовања и васпитања, похађа укупно 189 одраслих полазника.
Наставу за одрасле полазнике у оквиру трећег циклуса, који обухвата седми и осми разред основног
образовања и васпитања, похађа укупно 278 одраслих полазника.
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
У школској 2016/17. години, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице издао је укупно 51 решење о давању сагласности на
упис ученика за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију, којима је одобрено 227
преквалификација, 199 доквалификација и 118 специјализација, у оквиру којих је одобрено укупно
6071 место за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију.
Решења за преквалификацију, доквалификацију и специјализацију дата су за следећа подручја
рада: геодезија и грађевинарство; грађевински техничар за високоградњу; економија, право и
администрација; електротехника; здравство и социјална заштита; личне услуге; машинство и
обрада метала; пољопривреда; производња и прерада хране; саобраћај; текстилство и кожарство;
трговина, угоститељство и туризам; угоститељство у туризму; хемија, неметали и графичарство и
шумарство и обрада дрвета.
Решењем број 128-022-312/2016-01 од 05.09.2016. године, одобрен је статус јавно признатог
организатора активности образовања одраслих (ЈПОА) Политехничкој школи у Суботици, за
извођење програма обука за рад у струци образовања одраслих: Монтирање гипс-картонских
плоча на зидове и плафоне.
Шести извештај
У школској 2016/2017 години је 1895 полазника ромске националности завршило основно
образовање одраслих. За школску 2017/2018. планиран је упис 5912 полазника основног
образовања одраслих које се организује у 59 Школа за основно образовање одраслих и основним
школама које спроводе програм основног образовања одраслих по моделу функционалног
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основног образовања одраслих u 15 Школских управа. Процене су да је више
од 60% полазника ромске националне припадности.
Ванредно средње образовање организоваће се у 17 школских управа у 196 средњих школа.
Организована је преквалификација, доквалификација и специјализација у средњим школама.
Основно образовање одраслих и у овој школској години организоваће се у 5 КПЗ-а са 253
полазника. Наведени подаци биће саставни део Годишњег плана образовања одраслих за 2018.
годину.
Издато је 16 решења министра за статус јавно признатог организатора активности образовања
одраслих (ЈПОА).
Седми извештај
Финализирање материјала за Савет за стручно образовање и образовање одраслих који даје
мишљење на Годишњи план образовања одраслих за 2017/2018. годину.
На основу извештаја које достављају школе које реализују основно образовање одраслих, као и
средње школе које реализују ванредно школовање, квалификацију и доквалификацију, наставу
похађају старији полазници ромске националности редовно.
Осми извештај
Нема промена.
Девети извештај
Нема промена.
Десети извештај
У овом извештајном периоду донета су два важна подзаконска акта за образовање одраслих: Донет
је Годишњи план образовања одраслих за 2018.годину („Сл. гласник“, бр. 60/2018 од 3.08.2018.) и
Правилникa о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа за основно
образовање одраслих („Службени гласник РС”, број 65/18 0д 13 аугуста 2018).
Извештај о реализација Годишњег плана образовања одраслих у 2017. години показује велики
обухват у основном образовању одраслих (по моделу функционалног основног образовања
одраслих). У 2018. години планирана је реализација основног образовања одраслих на територији
15 школских управа, у 64 основне школе. Планирани број полазника основног образовања
одраслих у школској 2017/2018. години је 5.912. Правилником о упису ученика у средњу школу
ученицима старијим од 17 година, одраслим полазницима иученицима ромске националности
омогућава се лакши упис у жељену средњу школу.
Сходно одредбама Правилника о упису у средњу школу, Глава V од чланa 85- 92( „Службени
гласник РС, бр. 23/2018 од 23.марта 2018. године), a које се односе на мере и поступке за упис
полазника који су завршили програм основног образовања одраслих у средњу школу под
повољним условима, ради постизања пуне равноправности, прикупљени су подаци о свим
полазницима ФООО у основним школама и школама за образовање одраслих који ове године
завршавају 8. разред у оквиру трећег циклуса. На овај начин ученицима млађим и старијим од 17
година и ученицима ромске националности омогућава се лакши упис у жељену средњу школу у
редовном и ванредном статусу.
Када је реч о неформалном образовању одраслих од укупно 225 захтева за акредитацију Јавно
признатих организатора обука (ЈПОО), у овом извештајном периоду за 55 организатора је
процедура завршена и добили су решење министра за акредитацију у трајању од 5 година.

Једанаести извештај
У процесу финализације је израда Годишњег плана образовања одраслих за 2019. годину.
У школској 2018/2019.реализује се настава основног образовања одраслих на територији
16 школских управа, у 65 основних школа. Број полазника основног образовања одраслих
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________

у школској 2018/2019. години је 6.038 полазника. Процене су да је више
од 60% полазника ромске националне припадности.
Наставља се реализација програма ФООО у 2019. години у казнено поправним заводима у
Нишу, Ваљеву, Пожаревцу и Сремској Митровици, и Васпитно поправном дому у
Крушевцу, са 277 полазника, што представља благи пораст у односу на прошлу годину. У
овој школској години проширена је мрежа школа које реализују ФООО у Казнено
поправним заводу „ Падинска Скела“ у Београду.
Формално средње образовање одраслих се реализује на територији 17 школских управа, у
180 средњих школа. У први разред средњег образовања планиран је упис 2802 одраслих
полазника, старијих од 17 година, у својству ванредног полазника средњег образовања.
Одобрени број одраслих полазника у 2019. Години за преквалификацију је 14.032, за
доквалификацију 7.449 и за специјализацију 3.566 одраслих полазника. Сходно томе, у
школској 2017/2019. години реализује се ови програми на територији 17 школских управа
за укупно 25. 047 полазника.
У овом извештајном периоду издато је 15 решења министра за статус јавно признатог
организатора активности образовања одраслих (ЈПОА).
3.8.2.26. Развој системских модела подршке за децу и ученике миграната/повратника
кроз програме учења српског језика као нематерњег и подршка учењу током летњег
распуста.
Рок: За развој системских модела подршке: III квартал 2016. године; За примену:
Континуирано, почев од IV квартала 2016. године
Први извештај
25 школа навело у упитнику да има децу повратнике по реадмисији, укупно 115 ученика (који
похађају српски као нематерњи).
Мере у основној школи:










Обезбеђивање бесплатних уџбеника;
Израда индивидуалног образовног плана (ИОП) – пре свега као подршка учењу српског
језика и ћирилице - ИОП-1 за српски језик (план за убрзано савладавање српског језика);
потом математике и других предмета;
Индивидуализација наставног плана кроз прилагођавање градива, затим педагошко
корективни рад и допунска настава, пре свега из српског језика и учење ћирилице, затим
настава математике;
Појачана вршњачка едукација и укључивање у ваннаставне активности деце повратника по
споразуму о реадмисији;
Подршка учењу током летњег распуста - мало школа примењује ову меру, углавном се
одржава припремна настава ради полагања разредног испита; за ову сврху школа набави
потребне уџбенике и даје упутства за самосталан рад током распуста; ова настава се
организује крајем јуна и у другој половини августа.
Ромски педагошки асистент/киња је максимално ангажован/а;
Појачана сарадња школе са повратничком породицом и саветодавни рад у малим групама;
посебни програми рада са њима; укључивање локалне ромске канцеларије у планирање
мера; разна економско-материјална подршка;
Упућивање на сарадњу са ромским локалним удружењима и сарадња школе на пројектима
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НВО;
 Хуманитарна помоћ у виду хуманитарних пакета и гардаробе;
 Посредовање Школске управе у поступку нострификације;
Проблеми:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

нередовно похађање наставе
недовољно познавање српског језика и непознавање ћириличног писма и мали
фонд српских речи, читање слабо
нострификација диплома;
социјална угроженост породице, деца немају услова за учење
немотивисаност
отежана сарадња са родитељима ученика;
тешко уклапање у наставни процес услед много пропуштеног градива;
неразумевање значаја образовања и улоге школе;
нема документације о школовању у иностранству;
адаптација у ново вршњачко окружење;
непознавање градива из предметне наставе у вишим разредима.

Други извештај
МПНТР, као партнер учествује у Twinning пројекту „Подршка Националном систему азила у
Републици Србији“, где су носиоци активности Комесаријат за избеглице и миграције и
Министарство унутрашњих послова.
У сарадњи са УНИЦЕФ-ом реализује се пројекат који се односи на припрему националног
одговора и стратегије за интеграцију деце која су из породица које су у статусу избеглица /
миграната а пореклом су из Африке, Блиског Истока и Азије.
У току је формирање радне групе и дефинисање предстојећих активности. Неке од њих су:
 Обука управа школа, стручних сарадника и наставника о културној различитости и
интеркултуралном образовању;
 Културолошка едукација кроз примену радионица и наставних материјала и програма за
све ученике у чија одељења долазе нови ученици који потичу из друге културе;
 Подршка школама за израду плана индивидуализације наставе и /или ИОП-а ради
подршке новим ученицима;
 Подршка родитељима који су у статусу тражиоца азила ради интензивног учења језика
средине (српски као страни језик) и нових културолошких образаца, а да при томе задрже
сопствену традицију, језик наслеђа.
Трећи извештај:
Пројекат „Подршка образовању деце и ученика миграната / избеглица на територији
Републике Србије“ настао је на основу Радног плана за спровођење Програма сарадње
УНИЦЕФа и Владе Републике Србије у области образовања у периоду 2016-2017. године, а
реализују га МПНТР и УНИЦЕФ у сарадњи са Центром за образовне политике.
МПНТР је позвало основне школе и предшколске установе да се укључе у реализацију
активности.
Главни циљ пројекта је изградња капацитета запослених у школским управама МПНТР ради
пружања ефикасне подршке школама и предшколским установама у планирању, спрвођењу и
праћењу интеграције страних ученика, посебно миграната/деце избеглица.
Планиране активности:
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 дефинисати процедуре за упис и интеграцију деце миграната који
бораве у Србији у дужем периоду или су већ затражили азил;
 дефинисати начине сарадње саветника и установа са старатељима центара за социјални рад
у овом процесу;
 унапређивање интерсекторске сарадње и израда заједничког протокола са циљем
дефинисања корака у процесу интеграције деце миграната у друштво и образовни систем;
 коришћење постојећих ресурса - СТИО и други тимови, педагошки асистенти.
Израђен је предлог плана подршке који ће образовно-васпитна установа примењивати:
 Први корак: у школи: Директор, преводилац, ПП служба , васпитач/наставник обављају
разговор и врше опсервацију у присуству стартеља/родитеља
 Други корак: прву процену врше: учитељи, одељењски старешина,ПП, наставници страног
језика, ПА;
 Трећи корак: израда плана подршке за дете/ученика: програм учења српског језика и
индивидуализација наставе, затим вршњачка подршка, волонтери, блок настава;
План укључивања и подршке припрема се на 2 нивоа – план подршке за ниво установе и план
подршке за ниво појединца. Када се говори о изради плана укључивања, планира се формирање
тима (одређени број запослених из школе, на челу са директором, стручним сарадницима, у ПУ
представницима васпитача, а у школи наставника). Том тиму би се делегирали задаци и
активности које је неопходно обавити да би укључивање било ефикасно и квалитетно. Следећи
задатак је одредити број додатних, односно допунских часова: факултативна настава (ако се нађе
финансијски извор) или да се прошири листа изборних предмета, па да један од њих буде
интеркултурално учење, што би било интересантно и локалној и деци мигрантима. Предлог је да
се укључи локална самоуправа, студенти Филолошког факултета да би се елиминисала језичка
баријера и студенти хуманистичких наука. Од законодавних активности у плану је измена
подзаконских аката: Правилник о додатној образовној подршци, Правилник о норми часова,
Правилник о Ценусу, о новим додатним пословима педагошког асистента (да се не мења назив,
само да се дода посао). Такође је предлог да се припреми Стручно упутство министра како би
школске управе и директори били упознати са планираним активностима у вези са овом темом.
Четврти извештај:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је ради укључивања установа у пројекат
Подршка образовању ученика миграната/избеглица на територији Републике Србије, упутило
дописе школама и предшколским установама са територије Школске управе Београд (општина
Палилула) и Школске управе Ваљево, где се налазе колективни и транзиторни центри.
Министарство је подржало и реализацију две обуке за фацилитаторе који су активисти
организација цивилног друштва за примену програма са децом у прихватним/ транзитним/
центрима за азил у циљу јачања њихових капацитета за развој и примену програма неформалног
образовања. Такође, реализован је целодневни консултативни састанак са просветним
саветницима са територија школских управа где се налазе колективни и транзиторни центри, као и
са представницима центара за социјални рад, како би припремили ефикасне процедуре
укључивања деце тражиоца азила у предшколске установе и школе. Развијен је програм тренинга
за тренере за додатну обуку свих образовно - васпитних установа како би било квалитетније
укључивање деце и ученика избеглица/тражиоца азила. О деци мигрантима која су без родитељске
пратње, брину старатељи из надлежних центара за социјални рад и Завод за васпитање деце и
омладине Васа Стајић . Из овог Завода од другог полугодишта деца похађају ОШ Филип
Филиповић и ОШ Карађорђе. Основну школу за образовање одраслих Бранко Пешић у Земуну
похађа тренутно 23 ученика избегличког статуса без родитељске пратње, који су узраста 12 и 1417 година. Они похађају наставу по моделу 2 часа у разреду (предметно) и 2 часа радионица
(језичке и тематске). Школа је у сталном контакту са Министарством, старатељима из центра за
социјални рад, као и Центром за образовне политике који им пружа и менторску подршку кроз
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пројекат „Подршка образовању ученика миграната/избеглица на територији
Републике Србије“. Наставници су припремили и интерни приручник који може да се доради и
припреми и за друге школе. Школа са домом ученика ПКБ уписала је 4 ученика који имају
завршених 10 и 12 разреда школе који говоре само Пашту језик, па је уз помоћ невладиних
организација обезбеђен преводилац. Сва деца тражиоци азила имају право бесплатног коришћења
јавног превоза. На Филолошком факултету у Београду у сарадњи са Данским саветом реализоване
су активности на припреми Програма за учење Српског језика као страног језик. јер учење језика
средине мора бити интензивно, оно треба да се одвија по посебној методологији и према
посебном програму која ће бити достављен школама. Тренутно се пилотирају модули у поменутим
школама, који треба да се надограде како би Министарство просвете, науке и технолошког развоја
у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања израдило стандарде за учење
српског језика као страног језика. Такође, Стручно упутство за школе је у завршној фази
припреме, а њиме ће се регулисати ефикасније процедуре уписа у школу и информисати како да
установе ураде План подршке детету, како би се дете/ученик ефикасно укључило у живот
заједнице. За децу која су повратници по реадмисији урађен је Упитник за све школе и
предшколске установе у Републици Србији како би се идентификовао број, врста и начин подршке
коју пружају ученицима, али и деци у предшколским установама.
Пети извештај:
Настављено је са применом мера подршке за децу која су враћена по споразуму о реадмисији из
западно-европских земаља. У основној школи те мере обухватају израду индивидуалног
образовног плана (ИОП) – пре свега као подршка учењу српског језика и ћирилице - ИОП-1 за
српски језик (план за убрзано савладавање српског језика); потом математике и других предмета;
обезбеђивање бесплатних уџбеника; рад ромских педагошких асистента/киња са децом и са
породицама; појачана сарадња школе са повратничком породицом и саветодавни рад у малим
групама; упућивање на сарадњу са ромским локалним удружењима и сарадња школе на
пројектима цивилног друштва; посредовање ресорне Школске управе у поступку нострификације.
За ову децу обезбеђен је упис у основне школе и без потребне документације (коју су у обавези да
доставе до краја школске године). Региструје се раст интереса младих родитеља повратника по
реадмисији да децу упишу у предшколске установе од најранијих узраста, и посебно интерес мајки
Ромкиња да женску децу што раније укључе у образовни процес. У основним школама се опажа да
што су родитељи боравили дуже у земљама ЕУ, њихов интерес да децу укључе у образовни систем
је већи. Највише проблема јавља се код ученика који прелазе у више разреде основне школе, од 5.
разреда на даље. Подршка којој се најчешће прибегава је организовање допунских часова у школи
и вршњачко учење. Све основне школе су израдиле посебне планове подршке за свако дете којем
је подршка потребна. Ови индивидуални оперативни планови садрже предлоге за побољшање
писмености, учење ћирилице, српског језика и одређеног наставног градива. Један број јединица
локалних самоуправа има усвојене локалне акционе планове за решавање питања избеглих,
интерно-расељених лица и повратника, а област образовања је саставни део ових планова.
Локални савети за управљање миграцијама пружају подршку у изради документа, и сарађују са
образовно-васпитним институцијама приликом уписа у школу.
Шести извештај
Током школске 2016/17. године у основне школе на територији Републике Србије уписно је
укупно 711 ђака, повратника по реадмисији, 369 девојчица и 342 дечак. С обзиром да основне
школе афирмативно приступају решавању питања повратника по реадмисији, често ове ђаке не
региструју посебно, већ примењују олакшане процедуре уписа у школу, затим ангажују тим за
претходну проверу знања и укључују децу у редовну наставу. Захваљујући флексибилности
система и мерама подршке, ова деце се брзо интегришу. Тако деца која су уписан током школске
године по основну Споразума о реадмисији, често не буду третирана као повратници, већ након
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месец дана постају редовни ученици. Додатно, уколико се дете врати током
исте школске године, школа га не третира као новоуписаног ђака, већ дете остаје у истом разреду.
Тако дете не губи годину, изостанак се оправда, а деци се омогућава додатана подршка у
савладавању градива и могућност да надокнади пропуштене часове.
Уписани ђаци враћени по Споразуму о реадмицији према разредима у основним школама:
1.разред:0; 2. разред: 101 (47 девојчице, 54 дечаци); 3. разред 234 (122 девојчице, 112 дечаци); 4.
разред: 262 ( 138девојчице, 124 дечаци); 5. разред: 88(54девојчице, 34дечаци); 6. разред:
13(6девојчице, 7дечаци); 7. разред: 9 (2девојчице, 7 дечаци); 8. разред: 4 (0 девојчице, 4 дечаци).
Од укупног броја ђака који су враћени по Споразуму о реадмисији, њих 497, односно 70% (292
девојчица, 205 дечака) је уписано у узрастно одговрајући разред. Остали су уписани у ниже
разреде према резултатима испита за проверу знања и способности.
Разлози за упис у нижи разред од старосног узраста су:
 недовољно познавање српског језика тј. језика на коме се одвија настава;
 недовољно познавање ћириличког писма;
 нередовно похађање наставе;
 често прекидање образовања и одлазак у иностранство више пута током школске године.
Средње школе
Током школске 2016/17. године у средње школе на територији Републике Србије уписано је
укупно 15 ђака који су повратници по реадмисји, 6 девојчица и 9 дечака.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља да прати ученике-повратнике по
споразуму о реадмисији и током 2017/18. године.
Седми извештај
МПНТР наставља подршку деци чије породице су враћене по Споразуму о реадмисији у Србију
кроз низ мера као што су упис у основну школу без документације и додатана подршка у
савладавању градива. Деци којој је потребна помоћ у учењу српског језика омогућени су допунски
часови. ЗУОВ је разматрао и дао позитивно мишљење о Програму за учење Српског као страног
језика који је припремила радна група са Филолошког факултета у Београду у сарадњи са
УНИЦЕФ-ом и Амбасадом Данске (новембар 2017), па се и овај модел може применити код деце
која не познају довољно српски језик.
Осми извештај
МПНТР прати ученике из породица враћених по Споразуму о реадмисији у Републику Србију
током школске године. Током школске 2017/18. године забележено је 378 (184 М, 194 Ж) ученика
који су са породицама враћени по Споразуму о реадмисији из западноевропских земаља. Највеће
концентрација повратника је у школским управама Београд, Лесковац и Нови Сад. Према члану 55
Закона о основном образовању и васпитању „Деца из осетљивих друштвених група могу да се
упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације, а са достављеним
доказом о здравственом прегледу детета“,чиме је омогућено да деца повратници буду одмах
укључени у образовни процес. МПНТР је по поједностављеној процедури током школске 2017/18.
године реализовало 67 захтева за изједначавање сведочанства односно захтева за нострификацију
диплома, што је у многоме олакшало похађање наставе. Додатна мера подршке која се пружила
током школске 2017/18. године је 175 ученика који су добили бесплатне уџбенике. Министарство
просвете, науке и технолошког развоја је кроз конкурс за коришћење буџетских средстава
определило средства за 1 пројекат чији корисници су повратници по реадмисији.
Девети извештај
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Основне школе настављају рад на инклузији ученика враћених по споразуму о
реадмисији у наставу кроз подршку у учењу српског језика и ћирилице, као и кроз информисање о
могућности коришћења афирматривних мера за упис у средњу школу и пружање подршке у овом
процесу.
Десети извештај
МПНТР наставља подршку деци чије породице су враћене по Споразуму о реадмисији у Србију
кроз низ мера као што су упис у основну школу без документације и додатана подршка у
савладавању градива. Деци којој је потребна помоћ у учењу српског језика омогућени су допунски
часови.

Једанаести извештај
МПНТР наставља подршку деци чије породице су враћене по Споразуму о реадмисији у
Србију кроз низ мера као што су упис у основну школу без документације и додатана
подршка у савладавању градива. Ученици којој је потребна помоћ у учењу српског језика
омогућени су допунски часови.
3.8.2.27. Отварање Лектората за Ромски језик на Филолошком факултету
Универзитета у Београду у циљу обуке наставника и истраживача за предавања и
научни рад у области ромског језика и културе. Рок: За отварање: До IV квартала
2015. За сертификацију професора: До IV квартала 2015.
Иницијални извештај
У јуну 2015. године у оквиру Центра за целоживотно учење на Филолошком факултету
Универзитета у Београду успостављен Курс за добијање сертификата за познавање ромског језика.
Током јула месеца, 23 учитеља и наставника похађало курс и стекло сертификате. Током
септембра и октобра 2015. године на основу резултата анкетирања ученика за изборни предмет
„Матерњи језик са елементима националне културе“, формиране групе и ангажовано неколико
сертификованих наставника. Процес даљег ангажовања наставника је у току.
Први извештај
Активност је испуњена.
Други извештај
Активност је испуњена.
Трећи извештај:
Активност је у потпуности реализована.
Пети извештај:
На Филолошком факултету Универзитета у Београду, у оквиру студијског програма „Језик,
књижевност, култура“ који је настао је структурним интегрисањем наставе појединачних језика,
књижевности и култура, библиотекарства и информатике, опште лингвистике и опште
књижевности и теорије књижевности, студенти имају могућност изучавања 35 страних језика, а
ромски језик је један од њих. Од увођења ромског језика, 15 студената је похађало овај изборни
предмет. У школској 2016/17. години у оквиру Центра за стално образовање и евалуацију
Филолошког факултета Универзитета у Београду 54 нова полазника је стекло сертификате за
предавање Ромског језика са елементима националне културе.
Шести извештај Активност је реализована и наставља се у академској 2017/18. години.
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Седми извештај
Активност је реализована и наставља се у академској 2017/18. години.
Осми извештај
Активност је реализована и наставља се до краја академске 2017/18. године.
Девети извештај
Активност је реализована и наставља се до краја академске 2017/18. године.
Деесети извештај
Активност се наставља са почетком академске 2018/19. године.

Једанаести извештај
Нема промена.
3.8.2.28.Увођење изборног предмета „Ромски језик са елементима националне
културе“ у основне школе у Србији у складу са законом, након сертификацију
наставника за предавање „Ромског језика са елементима националне културе“,
спроведене од стране Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Рок: До краја 2016. године.
Први извештај
После обављеног анкетирања за изборне предмете у ОШ, почетком школске 2015-16. године,
приступило се формирању одељења за изучавање Ромског језика са елементима националне
културе као изборног предмета. Комуникација са основним школама и сертификованим
наставницима ромског језика, са циљем што масовнијег укључивања ромске деце у овај изборни
предмет траје континурано читаву школску годину, као и одобравање одељења која имају и мање
од 15 ученика. За сада је 18 ОШ увело Ромски језик са елементима националне културе, 2 ОШ
желе да уведу овај изборни предмет, али немају кадар, још 3 ОШ је у фази увођења. Више од
20так ОШ има значајан проценат ромских ђака, али врло мали одазив родитеља, док је 15 ОШ
заинтересовано, али нема кадар у својој општини. У наредном периоду МПНТР и Национални
савет ромске националне мањине ће радити на унапређивању информисања родитеља и
наставника о важности изучавања матерњег језика. Школске године 2016-17 – Активност ће се
наставити у складу Законом.
Други извештај
Активност у потпуности испуњена.
Трећи извештај:
Активност је у потпуности реализована.
Пети извештај:
У школској 2016/17. години укупно 2264 ђака (од тога 845 ђака на територији АП Војводине)
похађа изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе у 72 ОШ у Србији.
Укупно је ангажовано 55 наставника-ица који предају Ромски језик са елементима националне
културе. Изучавање овог изборног предмета у основним школама се наставља анкетирањем
родитеља/старатеља за школску 2017/2018. годину.
Шести извештај
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја прати упис ученика у
основну и средњу школу кроз информациони систем Доситеј. С обзиром да је унос података још
увек у току, прецизни подаци о образовно-васпитним установама на језицима националних
мањина, броју ученика који похађају наставу на свом матерњем језику, као и податке о броју
ученика који похађају изборни предмет Матерњи језик са елементима националне културе, биће
припремљени за следећи извештајни период.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је током анектирања родитеља/других
законских заступника подржавало учешће педагошких асистената у информисању ромске
заједнице о изборном предмету Ромски језик са елементима националне културе.
Седми извештај
Матерњи језик/говор са елементима националне културе као изборни предмет у школској
2017/18. години изучава се у 149 локалних самоуправа и 310 основних школа. Број ученика који
похађају овај изборни предмет се повећао у односу на прошлу школску годину.
МАТЕРЊИ ЈЕЗИК/ГОВОР СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
Језик националне мањине
Број основних
Број локалних
Укупан број ученика
школа
самоуправа
АЛБАНСКИ ЈЕЗИК

6

3

519

БОСАНСКИ ЈЕЗИК

22

4

3916

БУГАРСКИ ЈЕЗИК

7

4

1031

БУЊЕВАЧКИ ГОВОР

11

1

414

ВЛАШКИ ГОВОР

12

8

394

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК

80

32

3 999

МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК

6

4

214

РОМСКИ ЈЕЗИК

66

43

2 860

РУМУНСКИ ЈЕЗИК

22

17

761

РУСИНСКИ ЈЕЗИК

23

7

380

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК

35

13

962

УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК

5

4

72

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

11

7

428

ЧЕШКИ ЈЕЗИК

4

2

93

310

149

15 950

УКУПНО

Министарство просвете, науке и технолошкога развоја реализоавало је Јавни конкурс за учешће у
коришћењу финансијских средстава намењеним за дотације невладиним и другим непрофитним
организацијаима значајним за образовање. Циљ конкурса био је унапређивање сиситема
образовања и васпитања кроз образовно-васпитне активности које пружају подршку ученицим
основних и средњих школа. Од укупно 40 одобреног програма, њих 7 се бави питањима
унапређивања образовања на мањинским језицима односно образовања мањина и то за македонску
националну мањину, три одобрена пројекат таргетирају ромску националну мањину, затим
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мађарску националну мањину, бошњачку и немачку националну мањину.
Предложени програми ће реализовати активности усмерене на унапређивање матерњег
језика/говора са елементима националне културе у основим школама.
Осми извештај
Бележи се континуирани раст ученика који похађају изборни предмет Ромски језик са елементима
националне културе. Одржан је радни састанак са представницима 6 националних савета
националних мањина који имају изборни предмет Матерњег језика/говора са елементима
националне културе: ромски национални савет, буњевачки, влашки, украјински, чешки,
македонске. У раду су учествовали и представници словеначке националне мањине, јер се од
школске 2018/19. године у основне школе уводи Словеначки језик са елементима националне
културе. Разматран је анкети лист за анкетирање родитеља за овај изборни предмет. Национални
савети су позвани да доставе коментаре на анкетини лист. Договорено је да се започне рад на
припреми Меморандума за штампање недостајућих уџбеника за изборни предмет Матерњи
језик/говор са елементима националне културе за оне мањине које немају целокупно образовање
на свом матерњем језику.
За изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе одштампане су Сликовница
за Ромски језик са елементима националне културе и Буквар на ромском језику.
Девети извештај
Анкета за одабир изборног програма Матерњи језик/говор са елементима националне културе
достављена је основним школама перко школских управа. Школе су у процесу анкетирња
родитеља ученика од садашњег првог до седмог разреда (будућих осмака) док ће се родитељи
првака који крећу у школу у септембру 2018. године анектирати почетком школске 2018/19.
године. Ромски језик је један од 15 понуђених језика/говора у оквиру анкете.
За изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе одштампане су и налазе се у
Допуни каталога уџбеника („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 9/16) за основну
школу, а који ће се користити од школске 2018/2019. године, следећи уџбеници на ромском језику:
Ромски језик са елементима националне културе, читанка за четврти разред основне школе на
ромском језику
Ромски језик са елементима националне културе, читанка за трећи разред основне школе на
ромском језику
Ромски језик са елементима националне културе ‒ Буквар за 2. разред основне школе за
наставу на ромском језику
Сликовница за 1. разред основне школе – ромски језик са елементима националне културе Рома
Десети извештај
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је покренуло иницијацативу да Висока
струковну школе за васпитаче „Михајло Палов“, Вршац, за студенте који су стекли звање
струковни васпитач (или струковних васпитач деце предшколског узраста), а који су део наставе
слушали на ромском језику, слушали и положили следеће предмете на ромском језику: Матерњи
језик (4 ЕЦТС), Књижевност за децу (4 ЕЦТС), Методика развоја говора 1 (4 ЕЦТС), Методика
развоја говора 2 (3 ЕЦТС), Култура говора (3 ЕЦТС), Методика музичког васпитања 1,
Интеркултурализам у еврпском контексту (4 ЕЦТС) – поједине генерације, Методика музичког
васпитања 2 (3 ЕЦТС) изда Уверење о познавању ромског језика. Овим се унапредио наставни
кадар који може да предаје изборни предмет Ромски језик са елементима националне културе.
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Министарство просвете, науке и технилогије и Покрајински секретаријат у
овом пероду прикупљају податке о броју ученика који су се определили за похађање наставе
изборног предмета Ромски језик са елементима националне културе у школској 2018/2019.
години.

Једанаести извештај
За изборни програм Ромски језик са елементима националне културе одштампани су и
подељени уџбеници за основну школу:
Ромски језик са елементима националне културе, читанка за четврти разред основне
школе на ромском језику
Ромски језик са елементима националне културе, читанка за трећи разред основне
школе на ромском језику
Ромски језик са елементима националне културе ‒ Буквар за 2. разред основне школе за
наставу на ромском језику
Сликовница за 1. разред основне школе – ромски језик са елементима националне културе
Рома.
За изучавање овог изборног програма се у школској 2018/19. години одлучио 2 463 ученик
у 66 основих школа у 39 јединице локалне самоуправе.
3.8.2.31. Покретање конкретних пројеката који повезују образовање (стручна спрема,
универзитет) са запошљавањем.
*Детаљнији приказ ће бити представљен у оквиру посебног АП за Стратегију за
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016-2025.
Рок: Континуирано, почев од II квартала 2016.
Први извештај
Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја су чланови међуресорне
радне групе за израду Стратегије за социјалну инклузију Рома и Ромкиња у Републици Србији за
период 2016-25 (усвојена фебруара 2016). У сарадњи са свим релевантним секторима МПНТР,
припремљен је прилог/драфт за област образовања за Акциони план за имплементацију Ромске
стратегије. Очекују се даље консултације у вези са израдом коначне верзије овог документа са
буџетом.
Други извештај
Нема промена.
Трећи извештај:
Нема промена.
Четврти извештај:
МПНТР је активно учествовало у припреми Нацрта Акционог плана за примену Стратегије за
социјално укључивање Рома и Ромкиња (2016-25) за период 2017-18. година - област - образовање.
Чланице Радне групе за израду овог документа су урадиле ревизију постојећег текста, усагласиле
га са новинама у законодавним и стратешким областима, као и у пројектним активностима.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Немањина 22-26, 11000 Београд

savet23@mpravde.gov.rs

https://twitter.com/SavetPg23

Република Србија
Савет за спровођење Акционог плана за Поглавље 23
____________________________________________________________________________________________
Посебна пажња усмерена је на буџетирање овог документа. МПНТР је
доставило позитивно мишљење на нацрт АП за за примену Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња (2016-25) за период 2017-18. година - област - образовање. Уз подршку
експерткиње, припремљен је буџет за мере и активности из области образовања за 2017. и 2018.
годину. Ангажовани на овим пословима унапређују своја знања кроз учешће у пројекту
,,Интеграција Рома 2020“, који спроводи Савет за регионалну сарадњу - Сарајево, Акциони тим за
интеграцију Рома, а партнер је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Савет окупља представнике/ице државних институција и организација цивилног друштва из
Албаније, Босне и Херцеговине, Косова* , Црне Горе и Турске. Прва регионална радионица бавила
се темом мониторинга и извештавања, док је друга посвећена теми буџетирању јавних политика за
Роме. МПНТР има своју представницу у Стручној групи новоформирног Координационог тела за
праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за
период од 2016. до 2025. године.
Пети извештај:
Настављено је са унапређивањем капацитета ангажованим представницима МПНТР на овим
пословима кроз учешће у пројекту ,,Интеграција Рома 2020“, који спроводи Савет за регионалну
сарадњу - Сарајево, Акциони тим за интеграцију Рома, а партнер је Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. У организацији Савета за регионалну сарадњу
одржана је радионица о буџетирању јавних политика за представнике/ице институција и цивилног
друштва који раде на реализацији Акционог плана за примену Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња (2017-18). Координационо тело за праћење реализације Стратегије за
социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
одржало је свој први радни састанак и припремило план рада.
Шести извештај
Стручна група Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња у Републици Србији период 2016-2025 године одржала је до сада један радни
састанак, 21. септембра 2017. године, на којем су учешће узели и представници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. На састанку Стручне групе Координационог тела,
учесници су упознати са тренутним активностима у вези са решавањем питања становника
ромског насеља „Црвена звезда“ у Нишу, као и о наредним активностима које се огледају у
усаглашавању текста Нацрта Споразума о решавању стамбених потреба становника насеља
„Црвена звезда“ у Нишу, који ће бити закључен између Владе РС, Града Ниша, компаније
„American Investment Fund“ и представником насеља.
Седми извештај
Представници МПНТР активно су учествовали у припреми извештаја о реализацији Оперативних
закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији у периоду
2015-17. године. Овај извештај представљен је Високој саветници у координацији политике за
Роме при Европској комисији Марти Гарсији Фидалго. Припремљени су Оперативни закључци са
семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2017-19.
година. Представници МПНТР (ниво државног секретара) активно учествују у раду
Координационог тела за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији период 2016-2025.
Осми извештај
Нема промена.
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Девети извештај
МПНТР је за Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у оквиру пројека
„Интеграција Рома 2020“ припремило детаљан извештај о реализацији мера и активности из
Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици
Србији (2016-2025) а које су реализоване током 2017. године. Резултати рада МПНТР
представљени су на Националној платформи за социјалну инклузију Рома у организацији
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Десети извештај
Нема промена.

Једанаести извештај
МПНТР је део Радне групе за припрему Акционог плана за припрему Стратегије за
социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2019-2020. године. Одржана је
консултативна радионица са представницима росмке зуаједнице у циљу разматрања
тренутног стања и приоритета за 2019-2020. годину у области социјалног укључивања
Рома и Ромкиња. Такође, одржане су консултације са представницима цивилног друштва
које се бави унапређивањем положаја ромске националне заједнице. МПНТР је у процесу
припреме предлога новог АП за за припрему Стратегије за социјално укључивање Рома и
Ромкиња за период 2019-2020. године, за област образовања.
3.8.2.52. Унапређење софтвера којим се омогућава размена података који се односе
на Роме, између базе података Министарства здравља и осталих релевантних
сектора, у складу са Законом о заштити података о личности, како би се остварила
већа инклузија Рома кроз услуге социјалне заштите.
Рок: IV квартал 2016. године.
Први извештај
Нема промена.
Други извештај
Нема промена
Трећи извештај:
Нема промена.
Четврти извештај:
Нема промена.
Пети извештај:
Нема промена.
Шести извештај
База података за праћење мера за инклузију Рома http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr/
је
успостављена у оквиру пројекат „Европска подршка за инклузију Рома“ који је финансиран од
стране Европске уније и спроведен од стране Мисије ОЕБС-а у Србији и Републичког завода за
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статистику, власништво над Базом података се преноси на Републички завод за
статистику до краја реализације пројекта (април 2017. година). База је важно средство за ефикасно
спровођење политика на националном и локалном нивоу. Овом базом се обезбеђује складиштење,
чување и читање података на једном месту. База садржи податке Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства
здравља, Националне службе за запошљавање, Републичког завода за статистику Србије и податке
локалних самоуправа. База података нe садржи личне податке, већ статистичке и текстуалне
податке о мерама за инклузију Рома. Област образовања у овој бази попуњавају педагошки
асистенти резултатима и постугнућима у ученика/ца којима пружају подршку у предшколским
установама и основним школама, као и подацима о подршци приликом уписа у образовноваспитну установу.
Седми извештај
Педагошки асистенти настављају са уношењем података о свом раду у базу података за праћење
мера за инклузију Рома http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr/. Ова база је успостављена у оквиру
пројекат „Европска подршка за инклузију Рома“ који је финансиран од стране Европске уније и
спроведен од стране Мисије ОЕБС-а у Србији и Републичког завода за статистику, власништво
над Базом података се преноси на Републички завод за статистику до краја реализације пројекта
(април 2017. година).
Осми извештај
Постојећа база података за праћење мера за инклузију Рома http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr/
садржи податке о раду педагошких асистената и континуирано се одржава.
Девети извештај
Постојећа база података за праћење мера за инклузију Рома http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr/
садржи податке о раду педагошких асистената и континуирано се одржава.
Десети извештај
Постојећа база података за праћење мера за инклузију Рома http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr/
садржи податке о раду педагошких асистената и континуирано се одржава.

Једанаести извештај
Новоангажовани педагошки асистенти, њих 50, су током обуке упознати са постојећом
базом података за праћење мера за инклузију Рома http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr/
која садржи податке о раду педагошких асистената, а коју попуњавају сви ангажовани
педагошки асистенти.
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