
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 

79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон, 47/18), а у вези са Законом о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – др. 

закон, 6/20 и 129/21) и чл. 4. и 7. Правилника о сталном стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени 

гласник РС”, бр. 81/17, 48/18  и 109/21) министaр просвете, науке и технолошког 

развоја и Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-

00644/1/2022-07 од 29.07.2022. године, 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног 

интереса у 2022. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у 

предшколским установама и основним школама 

 

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за 

избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања запослених у 

основним школама у 2022. години, а која реализују правна лица (у даљем тексту: јавни 

позив).   

 

2. Циљ јавног позива је избор организатора, реализатора и програма стручног 

усавршавања усмереног на развој и подизање компетенција запослених у основној 

школи. Развој и подизање компетенција запослених у основној школи треба да 

обезбеди подршку ученицима и родитељима у развоју кључних компетенција, односно  

остваривању циљева и исхода образовања и васпитања и стварању услова за 

реализацију пројеката у основним школама. Подстицање запослених на организовање 

радионица, округлих столова, семинара, трибина, конференција, сусрета, обука, дебата, 

изложби, манифестација и других облика активности за децу, ученике, родитеље и 

запослене у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама, као и развој и 

објављивање бесплатних електронских и штампаних садржаја (књига, зборника, 

брошура, приручника и других информативних публикација). 

 

3. Приоритетне области за избор организатора, реализатора и програма 

стручног усавршавања  су развој кључних компетенција и општих међупредметних 

компетенција.  

 

Трајање програма је најдуже два дана, од чега је најмање један дан контакт обука.  
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Период реализације обуке утврђује се уговором, с тим што је последњи рок за 

извршење одобрених пројектних активности 31. децембра 2022. године. 

 

 

4. Учесници позива могу бити: 

 

Правна лица са седиштем на територији Републике Србије, која обављају и послове 

у области образовања и васпитања, као и послове у вези са образовањем и васпитањем, 

а која нису користила средства из буџета Републике Србије у претходне три године.  

 

Једно правно лице може да пријави један предлог програма стручног усавршавања 

по области, по овом позиву. 

 

5. Учесници позива обавезно достављају следећу документацију: 

 

1) Пријаву на јавни позив, попуњену и оверену од стране одговорног лица (образац 

бр. 1); 

2) Образац за писање предлога програма (образац бр. 2); 

3) Образац буџета пројекта (образац бр. 3); 

4) Извод о актуелним подацима уписаним у Агенцији за привредне регистре. 

 

6. Критеријуми за расподелу средстава:  

 

 1) искуство у реализацији пројеката у области образовања и васпитања које 

имају за циљ јачање компетенција запослених у васпитно-образовним и образовно-

васпитним установама; 
             

     2) квалитет програма: назив, циљ, приоритетна област на коју се програм 

односи, компетенције које програм развија, садржај, очекивани исходи, облици рада, 

циљне групе, трајање програма и временски распоред активности, начин провере 

примене стечених знања и вештина и начин праћења ефеката програма. 

3) дизајн обуке; 

4) обухват запослених програмом обуке; 

5) начин вредновања резултата обуке; 

          

7. Листу вредновања и рангирања пријављених организатора, реализатора и 

програма стручног усавршавања утврђује Комисија, чије чланове именује министар 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Комисија има задатак да утврди листу изабраних организатора, реализатора и 

програма стручног усавршавања у року који не може бити дужи од 8 дана од дана 

истека рока за подношење пријава на јавни позив. 

Листа изабраних организатора, реализатора програма стручног усавршавања 

објављује се на званичној интернет страници Министарства. 

На листу из става 3. ове тачке учесници јавног позива имају право приговора у 

року од 8 дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, министар доноси у року од 7 

дана од дана  пријема приговора. 

 

8. Одлуку о избору организатора, реализатора и програма стручног 

усавршавања министар доноси у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 

приговора. 
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Oдлука из става 1. ове тачке објављује се на званичној интернет страници 

Министарства. 

 

9. Средства за реализацију програма стручног усавршавања за развој и подизање 

компетенција запослених у основној школи обезбеђена су у буџету Републике Србије у 

износу од  6.000.000,00 динара. 

Имајући у виду тачку 3. овог јавног позива опредељује се 6.000.000,00 динара за 

реализацију. 

 

10. На основу Одлуке о избору организатора, реализатора и програма стручног 

усавршавања, у складу са средствима која су одобрена за реализацију Програм 2003 – 

Основно образовање, Функција 910 – Предшколско и основно образовање, ПА 0009 – 

Стручно усавршавање запослених у предшколским установама и основним школама 

424 – Специјализоване услуге, Министарство закључује уговор којима се уређују 

међусобна права и обавезе уговорних страна. 

Пренос одобрених средстава врши се у складу са прописима којима се уређује 

пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава. 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора Министарству достави 

изјаву да средства за реализацију изабраног програма нису на други начин већ 

обезбеђена. 

Министарство прати реализацију програма стручног усавршавања за који су 

одобрена средства. 

Корисник средстава, као уговорна страна дужна је да Министарству подноси 

месечне извештаје, а након реализације активности у оквиру изабраног програма и 

финални извештај. 

 

11. Учесници јавног позива комплетну документацију са предлогом програма 

стручног усавршавања подносе у штампаној и електронској форми у року од 8 дана од 

дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници Министарства.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

На коверти је неопходно назначити:  

„Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног 

усавршавања од јавног интереса у 2022. години, а који су значајни за развој 

компетенција запослених у установама  основног образовања и васпитања“ (не 

отварати), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Сектор предшколско 

и основно образовање и васпитање, Немањина 22-26, 11000 Београд, спрат VI, Крило Ц, 

Канцеларија 22. 

За подношење пријаве електронском поштом адреса је: osnovno@mpn.gov.rs 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Подносиоци пријава сами сносе трошкове припреме и подношења својих пријава. 

Напомена: Предата документација се не враћа подносиоцима. 

За додатне информације позвати број телефона 011/363-1817 

 

mailto:osnovno@mpn.gov.rs

