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ДЕЛОКРУГ РАДА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА 

 

Делокруг рада 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о 
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике 
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 73/04, 5/14 и 45/15), ради обављања развојних, саветодавних, 
истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем 
образовању и васпитању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, у даљем тексту: Закон) ради праћења, обезбеђивања и 
унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. 

На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и 
друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. 

Завод обавља стручне послове кроз три организациона Центра.  

Завод у оквиру Центра за осигурање квалитета рада установа обавља следеће 
стручне послове: 

1) израђује образовне стандарде; 
2) развија стандарде квалитета рада установа; 
3) учествује у спољашњем вредновању рада установа; 
4) развија методологију и инструменте за самовредновање и спољашње 

вредновање рада установа; 
5) развија и остварује програме обука у области самовредновања; 
6) развија и остварује програме обуке за процену педагошке додате вредности      
    школе као показатеља квалитета рада установе; 
7) развија и остварује програме обука у области праћења напредовања ученика и  
    оцењивања припрема и објављује публикације из области осигурања    
    квалитета рада установа; 

          8) припрема публикације из области спољашњег вредновања система,    

              самовредновања установа и промоције квалитета установа. 

У оквиру Центра за националне испите обавља следеће стручне послове: 
1) учествује у планирању стратегије и методологије спровођења испита; 
2) конструише задатке, тестове, испитне материјале; 
3) припрема предлог програма испита; 
4) објављује испитне каталоге; 
5) израђује и публикује радне материјале и приручнике за припремање испита; 
6) учествује у организацији и спровођењу свих врста националних испитивања    
    укључујући завршни испит у основном образовању и матуру у средњем  
    образовању и васпитању за општеобразовне предмете; 
7) пружа стручну помоћ и подршку у припреми стручне и уметничке матуре; 
8) учествује у изради извештаја о резултатима националних испитивања; 
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9) развија и остварује програме обука за квалитетну припрему и спровођење 
свих фаза испита; 

        10) израђује и одржава банке задатака за национална испитивања. 
У оквиру Центра за међународна, национална испитивања и развојно-
истраживачке послове обавља следеће стручне послове: 

1) учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег вредновања 
система образовања и васпитања; 

2) учествује у спровођењу међународних и других истраживања од значаја за 
квалитет образовања и васпитања; 

3) припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, 
спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа ученика и додате 
вредности у образовању и васпитању; 

4) анализира и статистички обрађује, припрема и објављује извештаје о 
резултатима испита, спољашњег вредновања установа и других истраживања у 
области образовања и васпитања; 

5) спроводи истраживачке и евалуационе студије у области образовања и 
васпитања; 

6) предлаже Министарству мере за унапређивање квалитета образовања и 
васпитања на основу резултата истраживања и анализе квалитета испита и 
испитивања; 

7) спроводи вредновање огледа у образовању и васпитању.  
Завод може стицати приходе непосредно од корисника, продајом производа и услуга на 
тржишту, донаторством и из других извора (члан 6. став 2. Одлуке о оснивању Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања). 

За оснивање и рад Завода средства се обезбеђују у буџету Републике Србије (члан 6. став 1. 
Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања). 

На Статут и годишњи План и програм рада Завода сагласност даје Влада Републике Србије 
(члан 14. став 1. Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања). 

Организациона структура Завода 

Завод обавља своју делатност у оквиру следећих организационих јединица (целина): 

1. КАБИНЕТ 

2. СЕКРЕТАРИЈАТ 

3. ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА 

4. ЦЕНТАР ЗА НАЦИОНАЛНЕ ИСПИТЕ: 

5. ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНА, НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА И РАЗВОЈНО-
ИСТРАЖИВАЧКЕ ПОСЛОВЕ  

6. СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКО-ТЕХНИЧКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ: 

Постојећи правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
предвиђа 35 радних места у складу са Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник 
РС“, бр. 61/2017). 

У оквиру буџета Републике Србије у овом тренутку финансира се рад 31 извршиоца, места, 
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а због обима посла који Закон предвиђа као редовну делатност, израђен је кадровски план 
за попуњавање преосталих радних места. 

Као установа која припрема материјале за испитивање ученика на разним нивоима 
образовања, као и документа од стратешког значаја за образовање, Закон је предвидео 
(члан 47) да Завод може да ангажује спољне сараднике за одређене активности и пројекте, 
због чега се у планирању буџета навећим делом опредељују средства за финансирање.  
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

ПРОГРАМ  2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 

 
 
Раздео: 24.0 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 
Глава: 24.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
Корисник:   13710 - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
 
 
ПРОГРАМ 2001 
 
НАЗИВ Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
СЕКТОР Образовање, ЗВКОВ 
 
Сврха Осигурање квалитета система образовања и васпитања 
 
Опис Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обављастручне 

послове у областима: припреме општих стандарда постигнућа, примене 
стандарда квалитета рада установа, припреме програма завршног испита у 
основном и матурских испита у општем средњем и уметничком 
образовању и васпитању, припреме задатака и инструмената завршног 
испита у основном образовању и васпитању опште и уметничке матуре у 
општем средњем и уметничком образовању и васпитању, обраду и анализу 
резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне подршке 
Министарству просвете и надлежним саветима по питању осигурања 
квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне подршке 
установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања 
установа, припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика, 
праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета 
образовања и вапитања са системима вредновања и осигурања квалитета 
образовања и васпитања европских земаља. 

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања  
 
Одговорно лице Др Бранислав Ранђеловић 
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Циљеви програма 
 
Циљ 1:  Унапређење система осигурања квалитета образовања     

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Успостављен је и функционише 
систем осигурања квалитета вредновања 
ученика и установа 
Извор верификације:  Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Записници са састанака Националног 
просветног савета, Службени Гласник 
РС. 

да/не 2015 да да да да 

2. Припремљени су сви програми и 
инструменати за реализацију завршних 
испита у основном и средњем 
образовању, у складу са донетим 
прописима о овим испитима 
Извор верификације:  Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Националног просветног савета, 
Службени Гласник РС, школе. 

да/не 2015 да да да да 

 
 
Циљ 2:  Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број реализованих програма обука за 
наставнике који се односе на 
вредновање на годишњем нивоу. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

број  
програма  
обука  

2015 4 3 3 3 

2. Број реализованих семинара за 
самовредновање и вредновање у 
систему образовања и васпитања. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
реализованих
семинара 

 

2015 4 4 4 4 
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Циљ 3:  Истраживање и вредновање у образовању     

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број извршених аналитичко-
истраживачких активности у функцији 
пружања стручне подршке 
Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја и надлежним 
саветима у области осигурања квалитета 
образовања и васпитања. 
Извор верификације:  Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije и 
http://vrednovanje.ceo.edu.rs/ 

Број 
извештаја 

 
2015 8 8 8 8 

2. Извршена истраживања о 
постигнућима ученика у функцији 
креирања образовних политика и 
образовне праксе. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije 

Број 
извештаја 

 
2015 1 1 1 1 

 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 

0008 – Осигурање квалитета у систему образовања 
 
 
 
Назив  Осигурање квалитета у систему образовања 
 
Тип  Вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
Сврха  Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Обављање стручних послова који се односе на систем осигурања квалитета 

образовања кроз евалуациона истраживања (национални испити и 
тестирања) и екстерног вредновања квалитета рада установа, развој 
општих стандарда постигнућа чија је сврха унапређење учења кроз 
усмеравање на кључне компетенције и реализација завршног испита. 

 
 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања 
 
Одговорно лице Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 
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Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1: Унапређен систем осигурања квалитета спољашњег вредновања 

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број докумената који се односе на 
ревизију стандарда и процедуре 
вредновања квалитета рада установа 
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 
 

Број 
докумената 

2015  1 2 3 1 

2. Број посећених или реализованих 
семинара за оснаживање компетенција 
екстерних евалуатора и просветних 
саветника за вредновање и стручно-
педагошки надзор.   
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu) 

Брoj  
Семинара 

 
2015 5 5 5 5 

 
Циљ 2: Припремање програма и инструмената за завршни испит и реализација 
завршног испита у основном образовању и припремање програма опште и уметничке 
матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању (на српском језику 
и језицима националних мањина). 

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број сачињених тестова који 
задовољавају критеријуме ваљаности и 
поузданости, базирани на образовним 
стандардима употребљени су у процесима 
припреме и реализације завршног испита 
у основном образовању.  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Извештај републичке комисије за 
завршни испит, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
школе. 

Број  
тестова 

   
2015 90 90 90 100 

2. Број тестова за припрему ученика за 
полагање опште и уметничке матуре из 
наставних предмета релевантних за општу 
и уметничку матуру.  

Извор верификације:Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
школе. 

Број 
тестова 

 
2016 2 30 30 100 

 
 



 

 11

Циљ 3: Развој стандарда постигнућа ученика по предметима и нивоима образовања.  
        

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број стандард-докумената постигнућа 
ученика за крај основног и крај средњег 
образовања обраовања  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Записници са састанака  Националног 
просветног савета, Службени Гласник 
РС. 

Број  
станадард 
докумената  

2015 2 2 2 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA 

 Распоред средстава  

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 75.041.000 82.998.000 82.998.000

Сопствена средства 15.228.000 12.608.000 12.608.000

Донација Уницеф 7.048.000 - -

Место трошкова 15 350.000

Укупно  97.667.000 95.606.000 95.606.000

 

Опис, правни или други основ програма 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је 
Одлуком о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања Владе Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 73/04, 5/14 и 
45/15), ради обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других 
стручних послова у предшколском, основном и средњем образовању и 
васпитању у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, у даљем тексту: Закон) ради 
праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система 
образовања и васпитања. 

За оснивање и рад Завода средства се обезбеђују у буџету Републике 
Србије (члан 6. став 1. Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања). 

На Статут и годишњи План и програм рада Завода сагласност даје Влада 
Републике Србије (члан 14. став 1. Одлуке о оснивању Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања). 

 

Циљеви програма 

На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања 
и васпитања обавља стручне послове у области праћења и вредновања 
степена остварености циљева образовања и васпитања, стандарда 
постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и друге послове у 
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складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. 

У 2018. години Завод ће обављати стручне послове у областима: припреме 
општих стандарда постигнућа, припреме програма завршног испита у 
основном образовању и васпитању, припреме задатака и инструмената 
завршног испита у основном образовању и васпитању, обраду и анализу 
резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне подршке 
Министарству просвете и надлежним саветима по питању осигурања 
квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне подршке 
установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања 
установа, припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика, 
праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета 
образовања и вапитања са системима вредновања и осигурања квалитета 
образовања и васпитања европских земаља. За остваривање програмских 
активности потребна су средства за свакодневно функционисање рада 
установе. 

Очекивани резултати и показатељи успешности: 

 Очекивани резултати 

Реализоване планиране програмске акивности за 2018. годину. 

  Показатељи успешности 

Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима. 

  Веза програма са стратегијама и политикама 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки 
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније 
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски 
циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење 
сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка 
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за 
друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању 
за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против 
дискриминације у васпитању и образовању (1960), Националне стратегије 
Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији (2005), 
Националне стратегије запошљавања 2005 – 2010, (2005), Стратегије 
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2003-2008 
(2003), Стратегије развоја социјалне заштите (2005), Националне 
стратегије о старењу 2006-2015 (2006), Национални миленијумски циљеви 
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва 
(2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Светска декларација о 
квалитетном образовању за све (1990), Хамбуршка деклaрација о учењу 
одраслих, UNESCO (1997), Меморандум о доживотном учењу Европске 
комисије (2000), Дакарски оквир деловања – Образовање за све (2000), 
Европски простор доживотног учења (2001), Копенхагеншка декларација  
(2002); Декада образовања за одрживи развој Скупштине УН (2005).   

 Почетна година    Завршна година 

2003.  - 
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411 Плате        

  

 

 Економска класификација 

411111, 411112, 411113 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета         31.220.000 

        Сопствени приходи         1.357.000  

 

 Износ - укупно 

32.577.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. 
С обзиром да Завод већ годинама функционише са ограниченим и 
недовољним бројем запослених те се доводи у питање редовно 
функционисање процеса рада, током 2017. године планирамо да запослимо 
још троје људи, у складу са одобреним буџетом за 2018. годину, а по 
евентуалном одобрењу Министарства финансија. 
Из наведених разлога, планирали смо зараде за 35 запослених за 2018. 
годину, у складу са одобреним лимитом; напомињемо да по одобреној 
систематизацији Завод има право на 35 запослених.    

 

 

412 Социјални доприноси на терет послодавца     
   

 

 Економска класификација 

412111, 412211, 412311 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        5.588.000 

04 - Сопствени приходи          243.000  
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 Износ - укупно 

5.831.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на 
терет послодавца односи се на планираних 35 извршилаца, а односе се на 
припадајуће доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата 
запослених, у складу са законом. 

   

 

  

413 Накнаде у натури      

  

                         Економска класификација 

413100 – Накнаде у натури  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.000 

04 – Сопствени приходи       220.000   

 

 Износ - укупно 

221.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

На буџетској позицији отварамо апропријацију за евентуалне потребе 
везане за постојећу економску класификацију. 

Планирана средства са извора финансирања 04 – Сопствена средства, 
односе се на финансирање пакетића за децу запослених, на економској 
позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 
динара, а у складу са чланом 119. Закона о раду, став 2. (“Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

 

 

414 Социјална давања запосленима     

 

 Економска класификација 

414000 – Социјална давања запосленима 
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 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета              320.000 

04 – Сопствена средства            400.000 

 

 

 Износ 

720.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ - члан 119. Закона о раду, став 1. тачка 1) („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

Када су у путању средства буџета, планирање финансијских средстава 
односи се на исплату отпремнине за случај рационализације од 250.000 
динара бруто, као и за помоћ у случају смрти запослених, у износу од 
70.000 динара. 

414300 – Отпремнине и помоћи                    320.000 

 

Када су у питању сопствена средства, планирање финансијских средстава 
вршимо по следећој економској класификацији: 

414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице              

                                                                                                          100.000 

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друго         300.000 

 

 

       415 Накнаде трошкова за запослене    

 

 

 Економска класификација 

415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.250.000 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су опредељена за превоз запослених на посао и с посла (маркица) 
на нивоу цене претплатне карте јавног превозника, а у складу са чланом 
118. Закона о раду, став 1, тачка 1. („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). Планирана средства се односе на 35 
запослених.  
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416 Награде запосленима      

 

 Економска класификација 

416100 – Награде запосленима 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета     1.000 

04 – Сопствени приходи    150.000 

 

 Износ 

151.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

У 2018. години само отварамо апропријацију 416 са буџетског извора 
финасирања, за случај њене потребе. 

Са сопствених средстава планирамо исплату јубиларних награда за десет 
година рада у Заводу за двоје запослених који то право стичу у 2018.-ој. 

 

421 Стални трошкови – потребе Завода      
  

 Економска класификација 

421 – Стални трошкови 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета 

04 - Сопствени приходи 

06 – Донације 

4.000.000 

120.000 

23.000 

 

 Износ 

4.143.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови који 
омогућују обављање функција које се односе на праћење, обезбеђивање и 
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унапређивање квалитета и развоја система образовања и васпитања. 
Највећи део ових трошкова настаје за обезбеђење нормалног 
функционисања процеса рада, као и за одвијање програмских активности 
и реализацију квалификационог испита.  

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова 
по следећој економској класификацији, из буџета: 

 

4211 – Трошкови платног промета 

4212 – Енергетске услуге 

4213 – Комуналне услуге 

4214 – Услуге комуникација 

4215 – Трошкови осигурања 

                           Укупно из буџета: 

210.000 

1.660.000 

890.000 

1.130.000 

110.000 

4.000.000

 

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова 
по следећој економској класификацији, са сопствених средстава : 

4211 - Трошкови платног промета 

4216 – Закуп административне опреме 

                         Укупно са сопствених средстава: 

40.000 

80.000 

   120.000

 

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова 
по следећој економској класификацији, са донаторских средстава : 

4211 - Трошкови платног промета                                                 23.000 

 

Укупно буџет + сопсвена средства + донације, за 421:                             4.143.000   

 

 

 

 

УКУПНО за групу 421: 

- За потребе Завода са буџета 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

- Са донација 

  ТОТАЛ    -   421 

 
4.000.000 

120.000 

23.000 

4.143.000
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422 Трошкови путовања      

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода                                            610.000 

04 – Сопствена средства                                                           30.000 

 

 Износ 

640.000 динара 

  

 Образложење расхода и издатака 

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), запослени има право 
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у 
земљи и иностранству.  

Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних 
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање 
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је 
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија 
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101. 
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09, 
52/11, 55/13). Завод је и истраживачка институција која своје резултате 
представља на научним конференцијама у земљи и иностранству. Због 
специфичне делатности веома су значајна искуства које сличне 
институције у окружењу имају, те је неопходно повремено финансирати 
посете таквим институцијама ради размене искустава и примера добре 
праксе. Све ово води јачању капацитета запослених у домену осигурања 
квалитета рада на подручју образовања. Како наведене активности није 
могуће директно повезати са пројектима, средства се планирају у оквиру 
редовног функционисања.  

У оквиру групе 422 - Трошкови путовања, планирамо извршење 
трошкова по следећој економској класификацији: 

422100 - Трошкови службених путовања у земљи                       150.000         

422200 - Трошкови службених путовања у иностран.                410.000 

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада                   50.000 

Укупно из буџета:                                                                          610.000 

422100 - Укупно са сопствених средстава                                     30.000 
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422 Трошкови путовања - за потребе пројеката    
  

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                        890.000             

 

 Износ – потребе пројеката 

890.000 

  

Пројекти: 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе 

Образложење расхода и издатака 

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право 
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству.  

Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних 
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање 
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је 
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија 
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101. 
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09, 
52/11, 55/13). Пројекти се односе на подршку развоју и имплементацији 
осигурању квалитета и учешће на међународним конференцијама које се 
односе на евалуацију установа и постигнућа ученика (SICI радионицама) 
у циљу  дисиминације постојећих и иновације. Вођење и националне 
групе у ЕУ отвореном методу координације (ОМК) у подручју 
међупредметних компетенција са фокусом на предузетништво и ИКТ и 
учешће на састанцима у организацији Европске комисије. 

У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1 

422200 - Трошкови сл. путовања  у иностранство           890.000 

                            Укупно за пројекте:      890.000 

УКУПНО за групу 422: 

Укупно за 422 – потребе Завода - буџет                                          610.000 

Укупно за 422 – сопствена средства                                                 30.000 

Укупно за 422 – пројекти – буџет                                                     890.000 

ТОТАЛ БУЏЕТ                                                                             1.500.000 

ТОТАЛ        –          422                                                                  1.530.000 
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423 Услуге по уговору  - за потребе Завода    

   

 Економска класификација 

423 – Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода 

04  - Сопствена средства – потребе Завода 

7.825.000 

1.940.000

 

 Износ 

9.765.000 динара – потребе Завода  

 

 Образложење расхода и издатака 

У оквиру групе 423 су намењена за покриће трошкова редовног рада 
Завода - Услуге по уговору, планирамо трошкове по следећој економској 
класификацији,за потребе Завода, из буџета: 

4231 – Aдминистративне услуге (превођење)                                     100.000 

4232 – Услуге за израду софтвера                                                     1.690.000 

(одржавање Web-sajta Завода 890.000; прављење апликације за екстерно 
вредновање након ревизије стандарда и прављење маске за унос података 
– 330.000: месечно одржавање сервера  као и остале компјутерске услуге 
(хонорари) – 210.000; одржавање књиговодственог програма – 260.000) 

4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених                               285.000 

(трошкови стручних усавршавања запослених) 

4234 – Услуге информисања                                                                 100.000 

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа) 

423521 – Правно заступање                                                                   100.000 

423591  –  Накнаде члановима управног одбора                              1.050.000 

423599  –  Остале стручне услуге                                                      3.150.000 

(директор Завода ангажован путем уговора и остали уговори) 

423621 – Угоститељске услуге                                                              150.000 

423612 – Хемијско чишћење 80.000 

423711 – Трошкови репрезентације                                              350.000 

(сокови, кафа, вода…) 

423911 - Остале опште услуге                                                            770.000 

(домар и возач 340.000,  остало – директор, трошкови  

Превоза и хотела на службеним путовањима  430.000)  

Укупно за потребе Завода из буџета:                           7.825.000
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У оквиру групе 423 – Услуге по уговору, за потребе Завода, односно, 
организацију редовног функционисања процеса рада, планирамо 
извршење трошкова по следећој економској класификацији, са 
сопствених средстава : 

4232 – Компјутерске услуге                                                         380.000 

4235 – Стручне услуге                                                                   200.000 

4236 – Угоститељске услуге                                                                  240.000 

4237 – Репрезентација                                                                         1.120.000 

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:                           1.940.000

 

423- Потребе Завода буџет + соп.средства                             9.765.000 

 

423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању – буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Ревизија стандарда квалитета рада школа – буџет 

1.5. Унапређење оквира квалитета за вредновање предшколских установа – УНИЦЕФ 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                              12.440.000 

04 – Соствена средства 4.800.000 

06 – Донација Уницеф                                                                  7.025.000 

 

 Укупан износ пројекти – Програм 1 

24.265.000 динара  

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и 
амалитичке послове, услуге испитивача и водитеља који ће вршити 
реализацију истраживачких активности и обука наставника  (423500), 
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара 
(423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге везане за 
активност реализације уписа у средње школе (423200), као и услуге израде 
радних и промотивних материјала (423400). 
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У оквиру 4235 – Стручне услуге планирамо исплату око 110 сарадника 
по основу уговора о делу и 120 сарадника по основу ауторских 
хонорара, за реализадију пројектних активности Завода. 

 

 

УКУПНО за групу 423 (програмска активност 1): 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

- Са сопствених средстава – за потребе пројеката 

- Донација Уницеф 

- Донација Уницеф – пренета неутрошена средства 

 

 
7.825.000 

12.440.000 

20.265.000 

 
1.940.000 

4.800.000 

7.025.000 

350.000

 

ТОТАЛ - 423 (пројекти 24.615.000 + потребе Завода 9.765.000)  -            34.380.000 

 

424 Специјализоване услуге  - за потребе Завода   

 

                       Економска класификација 

424 – Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета      1.020.000 

04 - Сопствени приходи        898.000  

 

 Укупан износ 

1.918.000 динара – потребе Завода 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Са наведене економске класификације са буџета, средства су 
планирана за трошкове ресертификације система менаџмента квалитетом 
према ISO 9001 и за трошкове надзорне провере износ од 250.000 динара; 
према захтевима стандарда ISO 27001 за трошкове припреме 
документације и сертификације планирамо износ од 590.000 динара; за 
трошкове безбедности на раду планирамо износ од 180.000 динара. 
Средства су планирана на економској позицији 424900 – Остале 
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специјализоване услуге. 

Са сопствених средстава средства су планирана за редовни годишњи 
систематски преглед запослених, са позиције 424300 – Медицинске услуге 
– 300.000 динара, као и средства намењена рекреацији запослених 
(чланарина спортским удружењима), у износу од 598.000.  

424900 – Остале специјализоване услуге - буџет  1.020.000 

424300 – Медицинске услуге – сопствена средства    300.000 

424900 – Остале специјализоване услуге – сопств.средства       598.000 

Укупно за 424 потребе Завода: 1.918.000 

 

424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања 

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе -  

1.4. Ревизија стандарда квалитета рада школа 

 

Економска класификација 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   200.000 

 

 Укупан износ – Програм 1 

200.000 динара 

 

 

УКУПНО за групу 424: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета: 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода: 

 

 
1.020.000 

200.000 

1.220..000 

898.000 

 

ТОТАЛ (програмска активност 1) -  424 (пројекти 200.000 + потребе Завода 1.918.000)  
                                         

                                                                                                                                           2.118.000 
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425 Текуће поправке и одржавање       
   

 Економска класификација 

425 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           900.000  

04 - Сопствени приходи          150.000 

 

 Укупан износ 

1.050.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10, 
односно, за кречење дела пословне зграде и одржавање-поправку опреме. 

4251 - Средства су планирана за послове реорганизације постојећих 
просторија  у сутерену Завода као и у информатичком кабинету, а ради 
адаптације и отварања нових сала за рад. Преостала планирана средства на 
овој економској класификацији биће уложена у неопходно кречење неких 
канцеларија.     

4252 - Средства планирана на овој групи економске класификације за 
одржавање и поправку опреме неопходна су зато што се у власништву 
Завода налази рачунарска опрема (дигитална штампарија) у којој се 
штампа тестовни материјал за испитивање у оквиру пројеката и 
класификациони испит за националне мањине.  Средства су неопходна да 
би се скупоцене машине одржавале. У оквиру групе 425 - Текуће поправке 
и одржавање, планирамо трошкове по следећој економској класификацији, 
са буџета: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 590.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 310.000

Укупно из буџета: 900.000

 

Са сопствених средстава: 

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 150.000

Укупно за 425 :                                                                                       1.050.000
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426 Материјал – За потребе Завода       

 

Економска класификација 

 

426 - Материјал 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета  - потребе Завода                                       1.750.000  

04 – Сопствена средства за потребе Завода                                       100.000 

  

                         Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства 

1.850.000 

 Образложење расхода и издатака 

Финансијска средства са позиције 426111 – Канцеларијски материјал 
користиће се за редовно функционисање Завода, као и за финансирање 
програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе  
(Успостављање система управљања квалитетом према захтевима SRPS 
ISO 9001:2008; Процена ризика на радним местима и радној околини). 

У оквиру групе 426 - Материјал, за потребе Завода, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета : 

 

426111 – Канцеларијски материјал 

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап. 

426412 – Дизел гориво 

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост. 

426900 – Материјал за посебне намене 

(екстерни хард-дискови, мишеви, тастатуре, катери,остали 
потрошни материјал – 490.000; 

Набавка тракастих завеса и осталог ситног инвентара – 
420.000 динара). 

Укупно из буџета  за потребе Завода 

 
50.000 

235.000 

215.000 

340.000  

910.000 

1.750.000
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Са сопствених средстава за потребе Завода: 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно са сопств.средстава-потребе Завода 

Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред. 

 
 

 

100.000  

100.000

1.865.000

 

426 Материјал – за потребе пројеката   

     

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању – буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Ревизија стандарда квалитета рада школа – буџет 

1.5. Унапређење оквира квалитета за вредновање предшколских установа – УНИЦЕФ 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                    1.120.000 

 

 Износ – програм 1 

1.120.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за 
штампање тестова и других материјала за реализацију завршног испита у 
основном образовању, испитивања постигнућа ученика и друга 
истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних група, 
рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, 
маказе и др.) 
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УКУПНО за групу 426: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

- Сопствена средства – потребе Завода 

1.750.000 

1.120.000 

2.870.000 

100.000 

ТОТАЛ    -   426 (програмска активност 1) 2.970.000

 

444 – Трошкови задуживања – техничком грешком отворена је апропријација у 
износу од 15.000 динара 

 

462 Дотације међународним организацијама за потребе пројеката 

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

 

Економска класификација 

462121 – Текуће дотације међународним организацијама 

 

 

                         Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета - 390.000    динара 

 

 Укупан износ 

390.000 динара 

 

 

Образложење расхода и издатака 

Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне 
чланарине на име чланства за 2019. годину међународној организацији 
SICI. 

 

 

482 Порези и таксе          

 

Економска класификација 
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482000 – Порези и таксе 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета          20.000     

04 – Сопствена средства      100.000  

 

 Укупан износ 

120.000 динара 

 

У оквиру групе 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета: 

482100 – Регистрација возила 

482200 – Обавезне таксе 

 

Са сопствених средстава: 

482100 – Регистрација возила 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

10.000 

10.000 

20.000 

 
50.000 

20.000 

30.000 

 

 Образложење расхода и издатака 

Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе, 
обавезне таксе, итд.  

С обзиром на то да су Заводи формирани као посебна правна лица – 
установе из области образовања, ова средства су намењена за њихов 
редован рад и функционисање. 

 

     483 Новчане казне и пенали    

 

 Економска класификација 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова 

 

  

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

101.000 динара 
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 Образложење расхода и издатака 

Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, отварамо апропријацију за 
евентуалне трошкове везане за наведену економску класификацију. 

Са сопствених средстава планирамо средства за исту намену, а за покриће 
наведених трошкова услед евентуалног негативног окончања судског 
спора по Завод са бившим запосленим. 

 

 

      485 Накнаде штете    

 

 Економска класификација 

485100 – Остале накнаде штете 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

101.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, планирамо евентуално покриће 
трошкова за разне накнаде штете запосленима. 

Са извора финансирања 04 – Сопствена средства, планирамо покриће трошкова за 
евентуалну накнаду штете бившем запосленом са којим је судски спор у току. 

 

 

         512            Машине и опрема за потребе Завода      

 

 Економска класификација 

512200 – Административна опрема 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           -                                                             459.000  

04 – Сопствена средства         -                    4.520.000 

 Износ 

4.979.000 
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                         За потребе Завода са буџета планирамо набавку административне опреме 
неопходну за редовно функционисање Завода (компјутерска и електронска опрема) 

Буџетска средства: 

512242 – Фотографска опрема 

(за набавку сталка и објектива за фото-апарат) 

512220 – Рачунарска опрема 

(за набавку 3 комада штампача у колору) 

 

Сопствена средства: 

512110 – Аутомобил  

512230 – Комуникациона опрема 

512211 – Канцеларијска опрема 

512220 – Рачунарска опрема 

Укупно сопствена средства: 

 

 
                320.000 

                  

                139.000 

                459.000 

 

 

               2.000.000 

                 120.000 

                 810.000 

1.590.000

               4.520. 000 

Укупно опрема за потребе Завода: 4.979.000

 

      512 -  Машине и опрема за потребе пројеката   

   

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                      1.000.000 

 

 Износ 

512200 - 1.000.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних 
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и 
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање 
хардверских капацитета Завода. 

Завод је зато планирао набавку компјутерске опреме која може да помогне 
мултиваријабилну штампу, убрзање процеса учитавања и обраде података 
(оптички читач) и гарантовање безбедности и тајности електронских 
облика тестовних и других материјала.  

Планимо набавку нових монитора и рачунара (520.000 динара) и два 
swiča за штампарију и информатички кабинет (480.000 динара). 
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УКУПНО за групу 512: 

01 – Приходи из буџета  

04 – Сопствена средства – потребе Завода 

Укупно - 512 

 
1.459.000 

4.520..000 

5.979.000  

 

                       515 - Нематеријална имовина – потребе Завода     

 

 Економска класификација 

515100 – Нематеријална имовина  

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    20.000 

 Износ 

20.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за продужење важења лиценци. 

 

                       515 - Нематеријална имовина - пројекти – набавка софтвера   

 

 Економска класификација 

515111 – Нематеријална имовина – компјутерски софтвер 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    4.000.000 

 Износ 

4.000.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Набавка софтвера планирана је за прикупљање, складиштење и обраду 
података у фази припрема за матурске испите. 

 

 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

БУЏЕТ СС МТ 15 ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

75.041.000 15.228.000 350.000 7.048.000 97.667.000 
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0009 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Назив - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Тип -    Вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
Сврха  -    Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена пружања стручне подршке 

установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања 
установа и припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика. 

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања 
Одговорно лице  Јелена Најдановић-Томић 
 
 
 
Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1:  Унапређивање културе вредновања ученичких постигнућа и самовредновања 
у установи 

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број програма обука за оснаживање 
наставника за праћење, вредновање и 
оцењивање ученичких постигнућа  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
програма  
обука 

   

2015 3 4 4 4 

2. Број  реализованих семинара за 
самовредновање и вредновање у 
систему образовања и васпитања.   
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
реализованих
семинара 

2015 4 4 4 4 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У 
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

  

Приоритет 

Висок 

 

 Распоред средстава 

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 9.400.000 6.200.000 6.200.000

Сопствена средства 1.100.000 1.100.000 1.100.000

Донација Уницеф - - -

Укупно 10.500.000 7.300.000 7.300.000

  

 

 Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу) 

2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у 
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности 
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и 
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала 
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката: 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 

2.2. Унапређење културе вредновања у функцији развоја школа/установа – 
сопствена средства  

2.4. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у 
основном и средњем образовању - буџет 
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423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

   

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 

2.2. Унапређење културе вредновања у функцији развоја школа/установа – сопствена 
средства  

2.4. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у основном и 
средњем образовању - буџет 

 

Економска класификација 

423 - Услуге по уговору 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                         8.400.000  

04 - Сопствени приходи                                                                        1.000.000 

  

 Укупан износ 423 – програмска активност 2 

9.400.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и 
амалитичке послове, услуге испитивача и водитеља који ће вршити 
реализацију истраживачких активности и обука наставника  (423500), 
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара 
(423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге (423200), као и 
услуге израде радних и промотивних материјала (423400). 

Са економске класификације 4235 – стручне услуге, планирамо 
исплату око 95 сарадника ангажованих путем уговора о ауторском 
делу, а за реализацију пројектних активности Завода. 

 
 
424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 
 
Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 
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Економска класификација 

 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   1.000.000 

 

Укупан износ 424 – програмска активност 2 

 

1.000.000 динара 

 

Планирамо ангажовање и исплату школама и осталим научним институцијама из области 
образовања за реализацију пројекта Завода. 

 

426 Канцеларијски материјал – за потребе пројеката 

 
Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.2. Унапређење културе вредновања у функцији развоја школа/установа – сопствена 
средства 

Економска класификација 

 

426 Канцеларијски материјал 

 

 Извор финансирања 

04 – Сопствена средства                                                                 100.000 

 

Укупан износ 426 – програмска активност 2 

 

100.000 динара 

Планирамо средства неопходна за покриће трошкова канцеларијског материјала за потребе 
пројекта. 

 

 

БУЏЕТ СС УКУПНО 

9.400.000 1.100.000 10.500.000 
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0010 – Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Назив - Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Тип -   Вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
 
Сврха - Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена пружања стручне подршке 

установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања 
установа и припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика. 
Програм треба да допринесе да се образовна политика и пракса развијају и 
формулишу уз веће коришћење одговарајућих квантитативних и 
квалитативних доказа добијених из истраживања, као и да се конкретне 
повратне информације из наставне праксе користе на нивоу учионице. 
Развој система за коришћење информација о резултатима истраживања на 
различитим нивоима за потребе развоја установа и система образовања и 
васпитања. 

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о јавним 
службама 
 
Одговорно лице др Гордана Чапрић, заменик директора 
   
Циљеви Програмске активности: 
 
 
Циљ 1:  Провера квалитета огледних програма у систему образовања и васпитања  у 
функцији развоја система образовања и васпитања 
     

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број огледних програма за које је 
извршена процена остварености циљева 
и исхода.  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije 

Број 
огледних 
програма 

2015 4 4 4 4 
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Циљ 2:  Процена остварености стандарда постигнућа ученика у основном и средњем 
образовању     

Назив индикатора 
Јединица 
мере 

Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 
у 2018

Циљна 
вредност 
у 2019 

Циљна 
вредност 
у 2020

1. Број тестираних ученика на 
националном тестирању којим се 
проверава степен остварености циљева, 
општих  и посебних стандарда 
постигнућа  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu). 

Број 
испитаних 
ученика 

 

2016 0 2500 6000  

Број тестова на националном тестирању 
којим се проверава степен остварености 
циљева општих и посебних стандарда 
постигнућа 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu). 

Број  
докумената 

2016 2 4 6 6 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
 Приоритет 

Висок 

 
 
 Распоред средстава 

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 3.268.000 3.109.000 8.164.000

ИПА пројекти 

Остали извори 

Укупно 3.268.000 3.109.000 8.164.000

  
                       Опис програма 

У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се 
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег 
система која је урађена на националном, односно интернационалном 
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре 
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се 
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру 
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је 
предвидео следећи пројекат: 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у 
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности у 
области осигурања квалитета образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 
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            423 -Услуге по уговору – за потребе пројеката  

 

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја 
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета 
образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 

 

Економска класификација 

 

423 - Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                      3.068.000 

 

 Укупан износ 423 – Програм 3 

3.068.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
Завода – обучених испитивача који ће вршити реализацију испитивања 
(423500), као и трошкови организовања обуке за испитиваче (423600). 

Планирамо исплату око 110 сарадника ангажованих путем уговора о 
делу и 15 путем уговора о ауторском делу, а за потребе пројеката 
Завода. 

 
 
 
                       426 - Материјал – за потребе пројеката   

 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја 
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета 
образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 
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Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                        200.000 

 

 Укупан износ 426 – програм 3 

200.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за 
штампање тестова и других материјала за истраживање, приручника за 
испитиваче, и материјал за рад радних група, рад на 
семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, маказе 
и др.) 

 
 
 
 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

БУЏЕТ СС ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

3.268.000 - - 3.268.000 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – Укупни буџет за 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- За потребе Завода са буџета                                            55.001.000

- За потребе пројеката са буџета                                       32.708.000

Буџетска средства 87.709.000

Укупна буџетска средства - ЛИМИТ 87.709.000

- За потребе Завода са сопствених средстава                   10.428.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава              5.900.000

Сопствена средства 16.328.000

Донација Уницефа 7.048.000

Непотрошена средства донација - Уницеф 350.000

Укупно (буџет + сопствена средства + донација) 111.435.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена 
средства+донација) 

45.656.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена 
средства+донација+непотрошена средсства донација 
из претходних година) 

46.006.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХСРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ  ЗА ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА  04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

 
 
1. Плате  411000 *******************                             1.357.000 

 
 Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама. 
За потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо 

средства у износу од 1.357.000 динара за економску класификацију 411, због 
финансирања прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу.  

Такође, на основу члана 36. став 1. тачка 8. Статута Завода и Закона о раду 
("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), донет је нов Правилник о 
оцењивању запослених. Евентуално награђивање запослених планирамо да 
исплатимо са ове позиције сопствених средстава. 

Напомињемо да потреба финансирања прековременог рада произилази 
и због недовољног броја запослених у Заводу (31); поред наведеног 
наглашавамо да прековремени рад никада нисмо финансирали из буџетских 
средстава. 

 
2. Соц. доприн. на терет послодавца  412000         *****                    243.000 
 
Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  

социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 
2018. години. 
 

3. Накнаде у натури – 413000             ***************                       220.000 
 
Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, 

на економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 
динара, а у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду (“Службени гласник РС“, 
бр. 75/2014). 

 
4. Социјална давања запосленима 414000     ************               400.000 
 
Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у 

медицинском лечењу, и друге врсте помоћи у складу са законом; планирамо 
следеће исплате: 

 
414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 100.000 
414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог                               300.000 
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5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416000   ***      150.000 
 

             Средства планирамо за исплату јубиларних награда запосленима и остале награде у 
складу са законом. У члану 120. став 1. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), прописано је да општим актом, односно 
уговором о раду, може да се утврди право на јубиларну награду. 

 Чланом 54. став 1. тачка 2) Правилника о раду Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања прописана је јубиларна награда запосленима, на основу радног 
стажа запослених оствареног у Заводу. 

У 2018. години двоје запослених Завода остварују право на јубиларну награду за 
десет година рада у Заводу. 

 
416110 – Награде запосленима                                                                    150.000 

 
 
6. Стални трошкови 421000             ***************                          120.000 
   
Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови платног 

промета везани за стицање и потрошњу сопствених средстава Завода, као и 
трошкови закупа опреме, а у циљу обезбеђења редовног функционисања процеса 
рада у условима рестриктивних опредељених буџетских средстава, по следећој 
структури:  
 
421111 – Трошкови платног промета                                                                      40.000 
421622 – Закуп административне опреме                                                               80.000 
 
 

7. Трошкови путовања   422000             ***************                     30.000 
 
            Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право на 
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, 
односно, на исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству.  
 

422100 – Трошкови службених путовања у земљи  
                                 
Потребе Завода:                            30.000  

 
            8. Услуге по уговору  423000          ******************                   6.740.000 
 
             Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 55/13) прописује да Завод обавља послове у области праћења и 
вредновања степена остварености циљева образовања, задатака и општих и 
посебних стандарда по нивоима и врстама, као и друге послове у складу са 
законом, актом о оснивању и статутом.  
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Средства планирана у оквиру ове класификације неопходна су за 
обезбеђење редовног функционисања процеса рада, односно, за потребе Завода. 
Средства са ове позиције планирамо на следећи начин:  

 
Потребе Завода: 
 

 
4232 - Компјутерске услуге (месечно одржавање сервера) 380.000
4235 – Стручне услуге 200.000
4236 – Угоститељске услуге 240.000
4237 – Трошкови репрезентације 
            (ресторани и остало 590.000, поклони 530.000) 

            1.120.000  

             Укупно – потребе Завода: 1.940.000
      
            Из трошкова репрезентације и угоститељских услуга са сопствених 
средстава биће плаћени и трошкови планиране SICI конференције у новембру 
2018.године. 
 

Потребе пројеката: 
 
 
4235 – Стручне услуге 4.800.000

             Укупно – потребе пројеката: 4.800.000
 

 
Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне 

услуге, биће потребни за исплату ауторских хонорара спољних сарадника, а за 
реализацију дела пројекта 1.2, који се финансира са сопствених средстава, и то око 
100 сарадника ангажованих путем уговора о ауторском делу. 

 
9. Специјализоване услуге  424000                         ******                    898.000 
 
Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске 

услуге, у износу од 300.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски 
преглед запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге. 
Средства планирана на конту 424900 – остале специјализоване услуге у износу од 
598.000 динара планирамо за покриће трошкова рекреације запосленима 
(чланарина спортским организацијама). 
 

10. Текуће поправке и одржавање  425000              ******                 150.000 
 

  
За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне 

делатности Завода за које немамо довољно опредељених буџетских средстава, 
планирамо средства на економској класификацији 425200, и то за потребе сервиса  
службеног аутомобила 
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Средства планирамо на следећи начин: 
 
Потребе Завода: 
 

 
4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – сервис   
            службеног аутомобила 

150.000

             Укупно – потребе Завода: 150.000
 

11. Материјал   426000          **********************                       100.000        
  
 Члан 17. и члан 23. Закона о основама система образовања („Службени 
гласник РС“ бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 64/04) прописују да Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања у оквиру својих организационих јединица 
обавља делатности из области унапређења и развоја образовања, развоја програма и 
уџбеника, професионалног развоја запослених у образовању као и вредновање 
квалитета образовања и васпитања. За реализацију овог обима послова планирана 
су средства на групи економске класификације 426 – материјали.  
 
 

Потребе Завода:      
                      

426900 – Материјали за посебне намене – потрошни 
материјал 

100.000  

 Укупно - потребе Завода: 100.000
                              

 
 12. Порези        482  **********************                           100.000 

 
 Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске позиције.  
 
 13. Новчане казне и пенали 483      **********************   100.000 
             
            За покриће могућих судских трошкова и осталих трошкова у складу са законом. 
 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова                              100.000 
 
 
14. Накнаде штете 485      **********************                           100.000 
 
Средства укалкулисана на овој позицији биће употребљена за покриће 

евентуалне накнаде штете. 
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15. Административна опрема 512 ***********                      4.520.000 
 
Средства су планирана за набавку основних средстава са економске 

класификације 512000 – Административна опрема, а у сврху набавке опреме по 
следећој спецификацији: 

 
Потребе Завода:      
 
                      

512210 – Канцеларијска опрема 
(столови, столице, полице 215.000; 
набавка два клима уређаја за конференцијску салу – 
595.000;) 

810.000

512220 -  Рачунарска опрема 
(набавка сервера са сетовањем 800.000; 
сервер за потребе завршног испита 450.000; 
рачунари, монитори 340.000;) 

1.590.000

512230 – Комуникациона опрема 
(фиксни IP телефони, 6 обичних и 1 конференцијски) 

120.000

512110 – Опрема за саобраћај 
(набавка службеног аутомобила). 

2.000.000

 Укупно - потребе Завода: 4.520.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 1):  15.228.000 
 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 

 
 
            16. Услуге по уговору  423000          ******************                 1.100.000  
 
Средства су намењена за покриће трошкова реализације пројеката Завода 2.2. и 
2.3.,а потрошњу планирамо на следећи начин:  
 
 

Потребе пројеката: 
 
4235 – Стручне услуге 1.000.000
4261 – Материјал 100.000

             Укупно – потребе пројеката: 1.100.000
 
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 2):    1.100.000 
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Укупна планирана сопствена средства за 2018. годину – 16.328.000 динара  
(потребе Завода 10.428.000 + пројекти 5.900.000) 
 
Програмска активност један – 2001 0008 – Осигурање квалитета у систему 
образовања 
Планирана средства 15.228.000 (потребе Завода 10.428.000 + пројекти 4.800.000) 
 
Програмска активност два – 2001 0009 – Пружање стручне подршке 
установама у доменима вредновања и самовредновања 
Планирана средства 1.100.000 (пројекти). 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

 
 
 
У члану 6. став 2. Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“ бр.73/04), коју је донела Влада Републике Србије, 
прописано је да Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима установе утврђеним Законом, овом одлуком и статутом Завода. У 
члану 6. поменуте одлуке прописано је да Завод може стицати приходе непосредно 
од корисника, продајом производа и услуга на тржишту, донаторством и из других 
извора, у складу са законом.  
У члану 14. Статута Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 
прописано је да Завод може, без уписа у судски регистар да обавља и друге 
делатности које служе делатности уписаној у судски регистар, које се уобичајено 
обављају уз те делатности, у мањем обиму или привремено. Такође, у члану 17. 
Статута утврђено је да се средства за оснивање и рад Завода обезбеђују, између 
осталог и из прихода које Завод оствари обављањем послова из своје надлежности 
и других извора, у складу са законом. 
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(СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА) 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2018. години, потребно је 
буџетских средстава  87.709.000 динара, што представља лимит за 2018. годину (табела 
бр. 1). 

 

 
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2018. годину 

 

Економ. 
шифра 

Опис БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА 

Донације 
15 

Донације 
06 

УКУПНО 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

411 Плате 31.220.000 1.357.000   32.577.000 

4111 Плате, додаци и накнаде 31.220.000 1.357.000   32.577.000 

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

5.588.000 243.000
 

 5.831.000

4121 Допринос за ПИО 3.746.000 162.000   3.908.000

4122 Допринос за здравствено осиг. 1.607.000 70.000   1.677.000

4123 Допринос за незапосленост 235.000 11.000   246.000

413 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

4131 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

414 Социјална давања 
запосленима 

320.000 400.000
 

 720.000

4143 Отпремнине и помоћи 320.000 100.000   420.000

4144 Помоћ у медицинском лечењу 300.000   300.000

415 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.250.000
 

 1.250.000

4151 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.250.000   1.250.000

416 Награде запосленима 1.000 150.000   151.000 

4161 Награде запосленима 1.000 150.000   151.000 

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000  23.000 4.143.000 

4211 Трошкови платног промета 210.000 40.000  23.000 273.000 

4212 Енергетске услуге 1.660.000   1.660.000

4213 Комуналне услуге 890.000   890.000

4214 Услуге комуникација 1.130.000   1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000   110.000

4216 Закуп опреме 80.000   80.000

422 Трошкови путовања 1.500.000 30.000   1.530.000

4221 Трошкови службених 
путовања у земљи 

150.000 30.000   180.000
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4222 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

1.300.000   1.300.000

4223 Трошкови путовања у оквиру 
реддовног рада 

50.000   50.000

423 Услуге по уговору 20.265.000 6.740.000 350.000 7.025.000 34.380.000 

4231 Административне услуге 150.000    150.000 

4232 Компјутерске услуге 1.790.000 380.000   2.170.000 

4233 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

285.000   285.000

4234 Услуге информисања 300.000  300.000 600.000

4235 Стручне услуге 16.000.000 5.000.000 350.000 6.725.000 28.075.000

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

620.000 240.000   860.000 

4237 Репрезентација 350.000 1.120.000   1.470.000

4239 Остале опште услуге 770.000   770.000

424 Специјализоване услуге 1.220.000 898.000   2.118.000

4243 Медицинске услуге 300.000   300.000

4249 Остале специјализоване 
услуге 

1.220.000 598.000   1.818.000

425 Tекуће поправке и 
одржавање 

900.000 150.000
 

 1.050.000

4251 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

590.000    590.000 

4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

310.000 150.000   460.000

426 Материјал 2.870.000 100.000   2.970.000

4261 Административни материјал 1.170.000   1.170.000

4263 Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

235.000   235.000

4264 Материјали за саобраћај 215.000   215.000

4268 Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

340.000   340.000

4269 Материјали за посебне намене 910.000 100.000   1.010.000

444 Трошкови задуживања 15.000    15.000 

4441 Негативне курсне разлике 15.000    15.000 

462 Дотације међун.организ. 390.000    390.000 

4621 Текуће дотације 
међународним организацијама 

390.000   390.000

482 Порези 20.000 100.000   120.000

4821 Остали порези 10.000 50.000   60.000

4822 Обавезне таксе 10.000 20.000   30.000 

4823 Новчане казне и пенали - 30.000   30.000 

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000    101.000 

4831 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.000 100.000   101.000

485 Накнаде штете 1.000 100.000   101.000

4851 Остале накнаде штете 1.000 100.000   101.000

512 Машине и опрема 1.459.000 4.520.000   5.979.000

5121 Аутомобил - 2.000.000   2.000.000

5122 Административна опрема 1.459.000 2.520.000   3.979.000 

515 Нематеријална имовина 4.020.000   4.020.000

5151 Компјутерски софтвер 4.020.000   4.020.000

  УКУПНО ПА 1 75.041.000 15.228.000 350.000 7.048.000 97.667.000 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 

421 Стални трошкови      
4211 Трошкови платног промета      
4214 Услуге комуникација      
423 Услуге по уговору 8.400.000 1.000.000   9.400.000 

4231 Административне услуге      
4232 Компјутерске услуге 300.000    300.000 
4234 Услуге информисања 200.000    200.000 
4235 Стручне услуге 7.900.000 1.000.000   8.900.000 
4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство      
424 Специјализоване услуге 1.000.000    1.000.000 

4249 Остале специјализоване 
услуге 1.000.000    1.000.000 

426 Материјал  100.000   100.000 
4261 Административни материјал  100.000   100.000 

 УКУПНО ПА 2 9.400.000 1.100.000   10.500.000 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

423 Услуге по уговору 3. 068.000    3 068.000 
4231 Aдминистративне услуге 98.000    98.000 
4234 Услуге информисања 100.000    100.000 
4235 Стручне услуге 2.850.000    2.850.000 
4236 Угоститељске услуге 20.000    20.000 
426 Материјал 200.000    200.000 

4261 Административни материјал 200.000    200.000 
 УКУПНО ПА 3 3.268.000    3.268.000 
 УКУПНО ПА 1+2+3 87.709.000 16.328.000 350.000 7.048.000 111.435.000 

 
БУЏЕТ = 87.709.000  (ЛИМИТ ЗА 2018.) 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе, Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и Националног просветног савета, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања планира рад у оквиру три програмске области: 

– ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА  
– ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 

ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 
– ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ.  

ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања 

1. У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, 
Завод ће у складу са Законом организовати програмске активности из домена осигурања 
квалитета система и установа и припреме програма и испитних материјала у основном и 
средњем образовању (члан 44. став 1. тачкe од 1 до 8; члан 45, став 1, тачке од 1 до 6, члан 
46, став 1, тачка 1) у оквиру следећих пројеката: 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита – буџет 

1.4. Ревизија стандарда квалитета рада школа - буџет 

1.5. Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз унапређење 
механизма за вредновање предшколских установа и развој система подршке – УНИЦЕФ 

ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2. У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У 
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће у складу са Законом 
организовати активности из домена пружања стручне подршке установама у погледу 
самовредовања и праћења напредовања ученика и оцењивања (члан 44. Закона, став 1. 
тачкe од 5 до 7) у оквиру следећих пројеката: 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 

2.2. Унапређење културе вредновања у функцији развоја школа/установа – сопствена 
средства 

2.3. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у основном и 
средњем образовању - буџет 
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ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању  

У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће 
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и спровођења   
истраживачког рада у подручју образовних мерења и спољашњег проверавања 
остварености стандарда постигнућа ученика  у циљу предлагања ресорном министарству 
мера за унапређивање квалитета образовања и васпитања на основу резултата истраживања 
(члан 44, став 1, тачка 6, члан 45, став 1, тачка 2; члан 46. став 1. тачкe од 2 до 7) у оквиру 
следећих пројеката: 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја 
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета 
образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 

 

Пројекти који предвиђају активности усмерене на осигурање квалитета рада 
установа, испитивање постигнућа ученика и истраживања у образовању захтевају 
буџетска средства у укупном износу од 45.656.000 динара. 
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

 

1.1. ПОДРШКА СИСТЕМУ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ И 
НИВОУ УСТАНОВЕ 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Активности у пројекту Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу 
и нивоу установе заснивају се на Закону о основама система образовања и васпитања и 
изменама („Службени гласник РС“, број 88/17, члан 44. став 1. тачкe 2, 8; члан 45, став 1, 
тачка 1, члан 46, став 1, тачка 1, 4 и 6), као и на низу подзаконских аката: Правилнику о 
стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ 7/11; Правилнику о 
вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, 9/12) и Правилнику о 
испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник РС“, 78/13, 
члан 15). Поред тога доприноси остваривању активности у оквиру Акционог плана за 
спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 године (у даљем тексту АП за 
СРОС) и то: ПУ-СО05, ПУ-ОШ02, ПУ-ОШ05, ПУ-ОШ06, ПУ-ОШ07. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу и 
нивоу установе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања такође подржава 
остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама, 
конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем 
квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република Србија: Стратегија 
развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту (2013), Закључак Владе о 
усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 
године (2015), Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске 
уније (2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви 
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), 
Миленијумски циљеви развоја (2001). 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У 
претходном, вишегодишњем периоду развијен је низ системских мера које треба да 
резултирају квалитетним образовањем за све ученике. Стандардизација у образовању, 
национална испитивања постигнућа ученика, професионализација наставника и директора 
школа, самовредновање и спољашње вредновање рада установа јесу делови система 
осигурања квалитета у чијем развоју је Завод био значајно ангажован и дао велики 
допринос. У наредном периоду Завод ће наставити да прати реализацију ових активности и 
да учествује у њиховом унапређивању. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу 
установе, тако и на нивоу система у целини. 

Специфични циљеви се односе на унапређење методологије вредновања квалитета рада 
школа, јачање капацитета екстерних евалуатора кроз међународну и регионалну сарадњу 
са сличним институцијама кроз чланство у организацији која окупља европске 
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инспекторате и агенције за спољашње вредновање (SICI – The Standing International 
Conference of Inspectorates). Као члан ове угледне организације од 2012. године, са свим 
обавезама и одговорностима, Завод континуирано обезбеђује активно учешће Србије у 
активностима и даје значајан допринос у подухватима ове организације који се односе на 
осигурање квалитетног образовања за све ученике. Пројекат предвиђа учешће у другим 
телима које развијају систем осигурања квалитета (Отворени метод координације 
Европске комисије). 

Пројекат је такође усмерен и на унапређење постојећег система завршног испита у 
основном образовању, развој методологије процене педагошке додате вредности школе и 
система признавања „изузетности“, промовисање добрих наставних пракси и мотивисања 
других установа за унапређивање рада. 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Развијена методологија 
процене педагошке 
додате вредности школе. 

Успостављена пракса  
процене педагошке додате 
вредности школе као 
показатеља квалитета рада 
установе. 

Документ са препорукама 
за  доносиоце одлука и 
школе.  

Унапређен концепт 
завршног испита у 
основном образовању. 

Извршена анализа постојећег 
система завршног испита у 
основном образовању и 
сачињен предлог за даље 
поступање. 

Извештај радне групе 
који садржи препоруке за 
доносиоце одлука. 

Унапређени процеси 
спољашњег вредновања 
установа. 

Сачињен концепт и 
реализована обука за 
унапређивање квалитета рада 
екстерних евалуатора на 
основу ревидираног модела 
стандарда и процедура 
спољашњег вредновања. 

Програм обуке за 
екстерне евалуаторе. 

Програми рада 
радионица.  

Листе учесника и 
евалуационе листе. 

Успостављање система за 
признавање 
„изузетности“ установе.  

Развијен концепт за 
препознавања и признавање 
„изузетности“ установе. 

Установе предложене у 
складу са критеријумима. 

Извештај. 

Листа предложених 
установа. 

Праћење усаглашености 
система вредновања и 
осигурања квалитета 
образовања и васпитања 
са системима вредновања 
и осигурања квалитета 
образовања и васпитања 
европских земаља. 

 

Организација и учешће на 
међународним 
конференцијама у највише 
четири SICI радионице које 
се односе на вредновање 
квалитета у образовању и 
установама, ради иновације 
постојећих пракси. 

Учешће у ОМК групама на 
европском и националном 

Програми рада 
конференција. Извештаји. 

Програми рада 
конференција.  

Листе учесника. 

Презентације и други 
материјали доступни 
преко веб-сајта Завода. 

Документи на сајту. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Јануар – март 2018. Рад на развоју методологије процене педагошке додате 
вредности школе као показатеља квалитета рада установе. 

Рад на унапређивању концепт завршног испита у основном 
образовању. 

Мај – август 2018.  Сачињен концепт и реализована обука за унапређивање 
квалитета рада екстерних евалуатора на основу ревидираног 
модела стандарда и процедура спољашњег вредновања. 

Септембар – новембар 
2018. 

Развијен концепт за препознавања „изузетности“ установе. 
Образовна јавност укључена у разматрање. 

Јануар – децембар 2018. Организација и учешће на међународним конференцијама и 
SICI радионицама које се односе на вредновање квалитета у 
образовању и установама. Учешће у раду ОМК група 
Европске комисије на националном и европском нивоу. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 50.000  

423500 Стручне услуге 650.000  

423600 Угоститељске услуге  50.000  

424900 Специјализоване услуге 100.000  

426100 Материјал 50.000  

462100 Трошкови чланарине 390.000  

422200 Путни трошкови 890.000  

Тотал динара: 2.180.000  

нивоу. Извештаји са састанака 
на европском нивоу.  
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ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници/екстерни 
евалуатори, школе у Србији. 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:  

Пројекат садржи редовне активности из пословања у домену осигурања квалитета 
вредновања установа, али ће у неким деловима учествовати међународни партнери: Стална 
конференција образовних инспекората из европских земаља (SICI – The Standing 
International Conference of Inspectorates) и Европска Комисија. 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за осигурање квалитета рада установа; Центар за испите; Центар за међународна, 
национална испитивања и развојно истраживачке послове.  

Координатор: 

Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода 
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1.2. РАЗВОЈ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У 
ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом 
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном 
образовању и васпитању (ЗОСОВ, „Службени гласник РС“, број 88/2017, члан 78). 
Пројекат Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме програма и 
инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању и обради и анализи 
резултата испита (Закон, члан 45, став 1, тачке од 2 до 6, тачка 10; члан 46, став 1, тачка 4, 
АП за спровођење СРОС 2020: ПУ-ОШ05; ПУ-ОШ07). 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Пројекат обухвата низ поступака који треба да обезбеде довољну продукцију задатака и 
осигурају квалитет инструмената и процеса испитивања у завршном испиту у основном 
образовању и васпитању. Следеће активности су предвиђене за реализацију:  

 формирање стручних група по предметима за припремање задатака за збирке за 
завршни испит; 

 анализа задатака у збиркама из претходне школске године и избор задатка који ће 
бити замењени новим задацима (20%);  

 састављање нових задатака за збирке, контрола квалитета задатака, рецензије 
задатака 

 припремање спецификација збирки и решења 
 техничка припрема збирки 
 објављивање збирки 
 формирање стручних група по предметима за припрему завршног испита; 
 обука чланова стручних група за писање задатака и конструкцију теста и осталих 
пратећих докумената који су неопходни за успешну реализацију завршног испита; 

 анализа резултата претходних завршних испита;  
 одређивање методолошког оквира инструмената завршног испита; 
 припрема спецификације тестова у складу са образовним стандардима; 
 прикупљање података о томе на којима матерњим језицима се реализује завршни 
испит;  

 састављање низова задатака, који постају део постојеће базе, на основу образовних 
стандарда и спецификације теста за предмете српски/матерњи језик, математику, 
биологију, историју, географију, физику и хемију; 

 осигурање квалитета задатака;  
 конструкција тестова за пробно тестирање, завршни испит у јунском и 
августовском року за ученике у редовном систему, за ученике који полажу завршни 
испит на Брајевом писму, за полазнике у школама за образовање одраслих и ученике 
који су осми разред завршили претходних година, а полажу завршни испит по програму 
који је важио у тој школској години; 

 рецензија задатака и тестова; 
 тифлотехничка и тифлодидактичка адаптација тестова на Брајево писмо; 
 превод тестова (математика и комбиновани тест) на језике националних мањина; 
 подршка школама у току планираних тестирања (пробних и завршних испита); 
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 припрема и штампа тестова на језицима националних мањина за актуелни програм 
завршног испита као и за претходне програме завршних испита за полазнике који нису 
приступили полагању завршног испита; 

 припрема и штампа тестова за полазнике програма основног образовања одраслих 
 припрема и других материјала који могу бити подршка школама у процесу 
припреме и спровођења завршног испита (нпр. низови задатака за проверу ученичких 
постигнућа на почетку или на крају школске године). 

 
У свим фазама израде инструмената за завршни испит строго су дефинисане улоге свих 
учесника, као и начин чувања и дистрибуције материјала.  

Ради унапређивања процеса вредновања у оквиру реализације завршних испита, уноса и 
обраде података, безбедног чувања, штампања и дистрибуирања инструмената података (и 
задатака), предвиђено је јачање хардверских и софтверских капацитета Завода. Пројектом 
су предвиђене и активности за осигурање квалитета реализације завршног испита. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у 
основном образовању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања такође 
подржава остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама, 
конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем 
квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република Србија: Стратегија 
развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту СРОС (2013), Закључак Владе 
о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 
године, у даљем тексту АП за СРОС (2015), Стратешки циљеви образовања и обуке до 
2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу (2004), 
Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за 
смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 
Основни разлог за покретање овог пројекта јесте припремање инструмената за завршни 
испит у основном образовању и васпитању, као и по потреби припремање програма у 
складу са стратешким променама у систему. Један од важних чинилаца је и осигурање 
квалитета инструмената и свих процеса у току припреме и реализације завршног испита у 
основном образовању. 

Пројектом је планирано развијање инструмената којима се мере образовна постигнућа у 
наставним предметима српски/матерњи језик, математика, историја, биологија, физика, 
географија и хемија. Инструменти су намењени за евалуацију образовних постигнућа на 
крају обавезног образовања. Вредновање образовних постигнућа, заснованих на 
националним образовним стандардима постигнућа, пружа информације колико је учење у 
школама успешно у оквиру комплексног система реформи у образовању будући да је 
неспорни крајњи циљ оваквих испитивања да се провери колики је образовни ниво свих 
ученика и да ли су развијене компетенције према максимуму њихових могућности. 
Евалуације и анализе које произлазе из резултата завршног испита утичу на образовни 
систем, а посебно у делу спољашњег вредновања рада установа, ревидирање образовних 
стандарда постигнућа и наставних програма, општих и међупредметних компетенција, 
метода рада наставника у школама итд. Пројекат треба да осигура квалитет завршних 
испита тако да буду ефикасни и праведни. 
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ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развијање тестова знања за мерење образовних постигнућа 
намењених евалуацији у образовању, на крају основног обавезног образовања − праћење 
постигнућа ученика у односу на националне образовне стандарде у области наставе 
српског/матерњег језика, математике, биологије, историје, географије, физике и хемије на 
српском језику и језицима националних мањина.  

Специфични циљеви пројекта односе се на продукцију задатака за збирке и тестове који су 
у вези са наставним областима образовних стандарда, допуну постојеће базе оних задатака 
који задовољавају критеријуме ваљаности и поузданости, која ће бити употребљена у 
процесу завршног испита, развој специфичног софтвера за прикупљање, прегледање и 
обраду података у процесу реализације завршних испита, осигурање квалитета реализације 
завршног испита, као и анализу података у циљу унапређења система. 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Припремљене збирке за 
завршни испит. 

У свим објављеним 
збиркама измењено 20% 
задатака у односу на 
претходну школску годину. 

Објављене збирке и доступне 
свим заинтересованима у 
систему. 

Унапређен квалитет 
задатака за завршни испит. 

Реализована обука за писце 
задатака.

Извештај о реализованим 
обукама и продукти учесника.

Састављени задаци за све 
предмете који су на 
завршном испиту. 

Продуковано око 3.000 
задатака. 

Извештај о реализацији. 

Састављени тестови за све 
предмете, пратећа 
документа и софтвер за 
пробно тестирање ученика 
VIII разреда.  

Развијено најмање 90  
 за све предмете, пратећа 
документа и софтвер за 
пробно тестирање ученика 
VIII разреда.

Тестови доступни школама на 
порталу Завода.  
Архива Завода за вредновање 
квалитета образовања и 
васпитања.

Састављени тестови за 
завршни испит у јунском и 
августовском року, као и 
резервни тест.  

Одштампани тестови за 
завршни испит за ученике 
VIII разреда основне школе.

Архива Завода за вредновање 
квалитета образовања и 
васпитања. 

Развијени додатни 
механизми контроле 
квалитета припреме и 
реализације завршног 
испита. 

Спроведене додатне 
активности на контроли 
квалитета припреме и 
реализације завршног 
испита.

Извештај са препорукама за 
осигурање квалитета 
реализације завршног испита. 

Извршена анализа 
резултата података 
добијених на завршном 
испиту. 

Анализа добијених 
резултата. 

Извештај са резултатима и 
препорукама. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Новембар 2017.* Припремне активности за ангажовање сарадника за припрему 
збирки  
Дефинисање потребног броја задатака и збирки на српском језику и 
језицима националних мањина  

Децембар 2017. Формирање стручних тимова за израду задатака за збирке, 
расподеле задатака и прецизирање активности у различитим фазама 
процеса.  

Јануар – фебруар 
2018. 

Формирање стручних тимова за израду тестова.  
Обука чланова тимова за писање задатака. 
Анализа резултата реализованих завршних испита. 
Контрола квалитета припремљених материјала за Збирку 
Објављивање Збирки 

Фебруар – март 2018. Припрема задатака за сва планирана тестирања. 
Контрола квалитета задатака у неколико узастопних фаза, рецензија 
задатака и лектура. 
Контрола квалитета објављених збирки и објављивање евентуалних 
исправки и штампарских грешака 

Април – мај 2018. Састављање тестова за сва потребна тестирања. 
Финална контрола квалитета задатака, тестова и упутстава за 
прегледање. 
Припремљене спецификације за све тестове. 
Превод тестова на језике националних мањина. 
Припремање пратећих материјала потребних за пробно тестирање. 
Састављање кодних листа и софтвера за обраду резултата пробног 
испита. 
Слање електронског пакета за пробно тестирање ученика школама. 

Мај – јун 2018. Реализација завршног испита у јунском испитном року. 
Подршка школама у Републици у реализацији активности у вези са 
завршним испитом. 

Мај – август 2018. Припрема и реализација активности за осигурање квалитета 
реализације завршног испита. 
Реализација завршног испита у августовском испитном року. 

Октобар – децембар 
2018. 

Анализа резултата и националног извештаја за завршни испит 

Припремне активности за завршни испит у новој школско години 

*Због планираних термина објављивања збирки, припремне активности започињу крајем 2017. 
године. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Ученици, наставници, родитељи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, 
Национални просветни савет 
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, основне и средње школе, 
Педагошки завод Војводине, национални савети националних мањина. 

За реализацију активности у вези са завршним испитом потребно је ангажовати спољне 
сараднике који омогућавају припрему инструмената завршног испита, укупно за припрему 
задатака и тестова за завршни испит око 150 сарадника.  

Број сарадника који је потребно ангажовати за активност припреме збирки задатака је око 
120 сарадника. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 7.350.000

423600 Угоститељске услуге 240.000

426100 Материјал 1.000.000

512200 Машине и опрема 1.000.000

Тотал динара: 9.590.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: За део пројекта који се односи на припреме збирки за 
завршни испит. 

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 4.800.000

Тотал динара: 4.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за испите 

Координатор:  

мср. Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 



 

 63

1.3. РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ - ПРИПРЕМАЊЕ 
УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА МАТУРСКИХ ИСПИТА  

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Након завршеног четвртог разреда средњег општег образовања, ученик полаже општу 
матуру, а након завршеног четвртог разреда средњег уметничког образовања, уметничку 
матуру (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 
88/2017, члан 78). 

Пројекат Развој националних испита у средњем образовању - припремање услова за 
успостављање система матурских испита заснива се на стручним пословима Завода у 
области припреме програма матурских испита и инструмената опште и уметничке матуре у 
општем средњем и уметничком образовању и васпитању (Закон, члан 45, став 1, тачке од 2 
до 6, тачка 10; члан 46, став 1, тачке 3 и 5) као и на АП за спровођење СРОС 2020: ПУ-
СО05. 

Пројекат подразумева активности које се односе на припремање програма, развијање и 
набавку иницијалног софтвера, обуку наставника за креирање задатака, развијање низова 
задатака за тестове који ће имати функцију да припреме ученике за предмете дефинисане 
у концепту опште и уметничке матуре.  

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Опис/Пројекат обухвата следеће: 

 Формирање стручних тимова за релевантне предмете. 
 Обука за писање задатака за наставнике који ће припремати инструменте 
 Стручни тим анализира правилнике о наставном програму за средње 

образовање и васпитање, одобрене уџбенике, образовне стандарде 
постигнућа за крај средњег образовања, ради издвајања кључних 
компетенција, у наведеним предметима.  

 Састављање илустративних задатака.  
 Састављање пример тестова 
 Избор потребних задатака и пилотирање. 
 Припремање/превод тестова на језицима националних мањина 
 Креирање иницијалног/ пробног софтвера који ће садржати базу задатака, са 

свим потребним карактеристикама, и могућностима креирања тестова, као и 
друге елементе значајне за развој инструмената и ученичка постигнућа 
 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Развој националних испита у средњем образовању - припремање 
услова за успостављање система матурских испита Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања такође подржава остваривање различитих циљева који су 
дефинисани у следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним делом 
или у целини, баве унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или потписала 
Република Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту 
СРОС (2013), Закључак Владе о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја 
образовања у Србији до 2020 године, у даљем тексту АП за СРОС (2015), Стратешки 
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циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални 
план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији 
(2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Основни разлог за покретање овог пројекта јесте припремање инструмената за општу 
матуру у средњем образовању и васпитању. Један од важних чинилаца је и осигурање 
квалитета инструмената и свих процеса у току припреме и реализације матурских испита у 
општем средњем образовању. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развијање услова који омогућавају да се систем матурских 
испита успостави у законски дефинисаном року, као и прилагођавање учесника у 
образовном систему изазваним променама (Закон, члан 78). 

Пројекат треба да осигура услове за развој националних испита (опште и уметничке 
матуре) на начин који треба да задовољи критеријуме праведности и ефикасности.  

Специфични циљ се односи на дефинисање програма и низа илустративних задатака из 
наставних предмета дефинисаних у концепту опште и уметничке матуре.  

 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Креиран је иницијални/пробни софтвер за 
базу задатака и прикупљање осталих 
релевантних података   

Задаци и тестови 
креирани уз 
коришћење софтвера. 

Документација у 
Заводу. Извештаји 

Сачињени низови задатака за испитивање 
образовних постигнућа ученика за 
изабране наставне предмете на српском 
језику и језицима националних маљина 
(албански, босански, бугарски, мађарски, 
румунски, русински, словачки, хрватски). 

Сачињени низови 
задатака који 
илуструју образовне 
стандарде постигнућа 
који ученицима служе 
за вежбање. 

Документи са 
задацима у 
електронском 
облику. 

Део задатака/тестова доступан школама Реализовани тестирање Сајт Завода 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

 Активност 

Јануар –  
април 2018. 

Формирање стручних тимова за припрему инструмената; обука свих 
учесника у пројекту; дефинисање листе стандарда који ће бити 
испитивани на планираним тестирањима;  

Мај – август 2018. састављање низова задатака, креирање тестова који ће 
ученицима служити за вежбање  

Септембар – 
децембар 2018. 

Објављивање низова задатака; евалуација пројектних активности; 
састављање извештаја. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Национални просветни савет, 
Национални савет за високо образовање, КОНУС, Национални савети националних 
мањина, средње школе и високошколске установе, ученици и наставници. 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, средње школе, Педагошки завод 
Војводине, национални савети националних мањина 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 2.700.000

423600 Угоститељске услуге 50.000

426100 Материјал 50.000

515100 Компјутерски софтвер 4.000.000

Тотал динара: 6.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за испите 

Координатор:  

мср. Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 
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1.4 РЕВИЗИЈА СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА  

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Активности у пројекту Ревизија стандарда квалитета рада школа заснивају се на 
Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
члан 44. став 1. тачка 2, 6 и 8; члан 46. став 1. тачка 1 и 4, члан 49), као и на подзаконским 
актима: Правилнику о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ 7/11 
и 68/12); Правилнику о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, 
9/12). Други прави основ за овај пројекат је Акциони план за СРОС, активности ПУ-ОШ02, 
ПУ СО02. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Ревизија стандарда квалитета рада школа Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања такође подржава остваривање различитих циљева који 
су дефинисани у следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним 
делом или у целини, баве унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или 
потписала Република Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године у 
даљем тексту СРОС (2013), Закључак Владе о усвајању акционог плана за спровођење 
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 године, у даљем тексту АП за СРОС 
(2015), Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније 
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја 
у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски 
циљеви развоја (2001). 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У 
периоду од 2009. до 2012. развијен је низ системских мера за које се очекује да резултирају 
квалитетним образовањем за све ученике. Системско коришћење стандарда квалитета рада 
установа у процесу спољашњег вредновања школа у Србији почело је половином 2012. 
године. Први петогодишњи циклус у коме све установе треба буду спољашње вредноване 
у складу са Правилником о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, 
9/12) биће завршен до јуна 2018. године. Реформске промене, подаци о квалитету рада 
школа добијени кроз процес спољашњег вредновања и искуства стечена кроз овај процес 
иницирала су потребу за ревидирањем и унапређивањем оквира квалитета рада установа.  

Поред потреба о ревизији који долазе из система, основ рад на овом пројекту је и допис 
МПНТР-а (451-02-00178/2017-15) у коме су изражене структуриране потребе за ревизијом 
стандарда и показатеља квалитета, поступака спољашњег вредновања, критеријума за 
утврђивање оцене и начина извештавања. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу 
установе, тако и на нивоу система у целини. Специфични циљеви се односе на 
унапређивање система вредновања квалитета рада установа.  

У периоду новембар – децембар 2017. године, сачињен је предлог стандарда и индикатора 
за вредновање школа. У 2018. години наставља се рад кроз унапређење процедура 
вредновања и пилотирање нове методологије.  
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Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Унапређени процеси 
самовредновања и 
спољашњег вредновања 
установа. 

Спроведена истраживања 
и прикупљени и обрађени 
релевантни подаци о 
процесима и ефектима 
спољашњег вредновања 
квалитета рада школа у 
циљу унапређивања 
система вредновања. 

 

Упитници. 

Извештај о реализацији 
истраживања са 
закључцима и 
препорукама за радне 
групе. 

Пилотиран унапређени 
предлог стандарда и 
индикатора квалитета рада 
установа и процедура 
спољашњег вредновања. 

Реализовано вредновање у 
најмање 15 школа. 
Прикупљени и обрађени  
подаци који ће послужити 
за унапређивање предлога.  

Извештај о реализацији. 

Редефинисан оквир 
квалитета рада установа.  

Унапређени стандарди 
квалитета рада установа. 
Документ  упућен на даље 
поступање. 

Документ са финалним 
предлогом ревидираних 
области, стандарда, 
показатеља и доказа који 
је прослеђен на даље 
поступање МПНТР-у и 
НПС-у.  

Правилник о стандардима 
квалитета установа. 

Редефинисане процедуре 
вредновања квалитета рада 
установа. 

Унапређене процедуре 
спољашњег вредновања 
квалитета рада установа. 

Правилник о вредновању 
квалитета рада установа. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Јануар - фебруар 2018. Припрема и реализација истраживања о процесима и ефектима 
спољашњег вредновања.   

Консултативни састанци са интересним групама. Онлајн 
анкетирање у вези са унапређеним стандардима квалитета.  

Пилотирање стандарда квалитета у најмање 10 школа. 

Анализа података добијених кроз консултативни процес. 

Унапређивање предлога стандарда и индикатора. 

Март – мај 2018. Развој процедура вредновања квалитета рада установа. 

Реализација консултативних састанака са интересним групама. 

Пилотирање процеса вредновања у најмање 5 школа. 

Анализа података добијених кроз пилот истраживање.  

Унапређивање предлога процедура вредновања квалитета рада 
установа. 

Јун 2018.  Финализација предлога правилника и упућивање предлога на 
даље поступање. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Национални просветни савет, 
просветни саветници/екстерни евалуатори, школе у Србији 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423200 Компјутерске услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 200.000  

423500 Стручне услуге 1.000.000  

423600 Угоститељске услуге  50.000  

424000 Специјализоване услуге 100.000  

426000 Материјал 20.000  

Тотал динара: 1.470.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије 
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Национални просветни савет, 
релевантни факултети и репрезентативни синдикати просветних радника.  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за осигурање квалитета рада установа, Центар за међународна, национална 
испитивања и развојно истраживачке послове.  

КООРДИНАТОР: 

Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода 
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1.5. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
КРОЗ УНАПРЕЂЕЊЕ МЕХАНИЗМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА И 

РАЗВОЈ СИСТЕМА ПОДРШКЕ - УНИЦЕФ 

  

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА 

Примена стандарда квалитета заснива се на стручним пословима Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања у области припреме стандарда квалитета рада установа, 
пружањa стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и  
надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљањa и обраде података, као 
и праћења усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и 
васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања 
европских земаља (Закон, члан 44, став 2. став 1, тачка 2).  Стрaтeгиjoм рaзвoja oбрaзoвaњa 
у Рeпублици Србиjи дo 2020. гoдинe и Aкциoним плaнoм зa њeнo спрoвoђeњe у oблaсти 
прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa плaнирaна је израда и усвајање стандарда квалитета 
у предшколском васпитању и образовању (АП за СРОС: ПУ ПШ03). 

Званично коришћење стандарда квалитета рада установа у процесу спољашњег 
вредновања школа у Србији започело је у предшколским установама 2013. године. Први 
петогодишњи циклус у коме све установе треба буду спољашње вредноване у складу са 
Правилником о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, 9/12) биће 
завршен до јуна 2018. године. Реформске промене, подаци о квалитету рада предшколских 
установа добијени кроз процес спољашњег вредновања и искуства стечена кроз овај 
процес иницирала су потребу за ревидирањем и унапређивањем оквира квалитета рада 
установа. Поред потреба о ревизији који долазе из система, основ рад на овом пројекту је и 
допис МПНТР-а (451-02-00178/2017-15) у коме су изражене структуриране потребе за 
ревизијом стандарда и показатеља квалитета, поступака спољашњег вредновања, 
критеријума за утврђивање оцене и начина извештавања. 

Пројекат Унапређивање квалитета оквира  за вредновање предшколских установа је 
започет 2016. године. У периоду новембар – децембар 2017. године, сачињен је предлог 
стандарда и индикатора за вредновање предшколских установа. У 2018. години наставља 
се рад кроз унапређење процедура вредновања и пилотирање нове методологије. Осим тога 
у наредном периоду биће реализоване и следеће активности: 

 Подизање капацитета спољашњих евалуатора за послове спољашњег 
вредновања предшколских установа путем обука које ће се односити на 
предшколску педагогију, специфичности рада предшколских установа и 
специфичности у процесу њиховог вредновања. 

 Развијање јединственог приручника за вредновање који је намењен и 
спољашњим евалуаторима и запосленима у предшколским установама. 

 Подршка предшколским установама у процесу самовредновања 
посредством обучених спољњих сарадника МПНТР-а и ЗВКОВа и 
просветних саветника у школским управама задужених за предшколске 
установе 

Пројекат се реализује уз финансијску подршку канцеларије Уницефа у Београду. 
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ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања 
кроз унапређење механизма за вредновање предшколских установа и развој система 
подршке, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања такође подржава 
остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама, 
конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем 
квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република Србија: Стратегија 
развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту СРОС (2013), Закључак Владе 
о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 
године, у даљем тексту АП за СРОС (2015), Стратешки циљеви образовања и обуке до 
2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу (2004), 
Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за 
смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001). 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Да би се одговорило на циљ одрживог развоја, који се односи на обезбеђивање 
инклузивног и квалитетног образовања за све, као и на промовисање могућности 
целоживотног учења за све,  приоритет сваке државе у унапређивању система образовања 
јесте стално унапређивање докумената и поступака на основу којих се врши вредновање 
квалитета рада установа  као и подизање капацитета спољашњих евалуатора, како би се 
ефикасније  пратила, развијала и унапређивала делотворност и ефикасност система 
образовања. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта је повећање квалитета образовног система на предшколском нивоу 
и одговорности предшколских установа према корисницима и друштву. 

Специфични циљеви се односе на пилотирање ревидираних стандарда за вредновање 
квалитета рада предшколских установа, на јачање капацитета  спољашњих евалуатора и 
припремање приручника за вредновање који ће бити намењен и спољашњим 
евалуаторима и запосленима у предшколским установама, као и на јачање капацитета 
предшколских установа у области самовредновања.  
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Очекивани резултати  Показатељи промена Средства 
верификације 

Ревидирани стандарди 
квалитета рада 
предшколских установа 

Дефинисани стандарди 
квалитета ПУ. 

Дефинисан скуп 
индикатора квалитета ПУ.  

Листа дефинисаних 
стандарда, листа 
индикатора.  

Усвојени 
ревидирани 
стандарди за ПУ на 
Националном 
просветном савету. 

Релевантан 
подзаконски акт.  

Ревидирани инструменти за 
спољашње вредновање ПУ  

Ревидирани инструменти 
за спољашње вредновање 
ПУ (у односу на 
ревидиране стандарде 
квалитета рада ПУ). 

Инструменти за 
спољашње 
вредновање 

Припремљен приручник за 
вредновање намењен  и 
спољашњим евалуаторима и 
запосленима у ПУ. 

Постојање приручника за 
вредновање квалитета 
рада ПУ (у односу на 
ревидиране стандарде и 
инструменте за 
вредновање). 

Приручник за 
вредновање ПУ 

Развијен концепт обуке за 
спољашње евалуаторе. 

 

 

Постојање сценарија и 
материјала за обуку 
спољашњих евалуатора. 

Упутства и 
презентације за 
обуку. 

Организована обука 
спољашњих евалуатора по 
групама. 

Обучени најмање најмање 
100 спољашњих 
евалуатора. 

Програм рада и 
списак полазника 
обуке. 

Подршка запосленима у 
изабраним предшколским 
установама у области 
самовредновања 

17 спољних сарадника 
МПНТР-а и ЗВКОВ-а  и 
16 просветних 
саветникаМПНТР-а за 
пружа подршку у 
самовредновању ПУ 

Месечни звештаји 
спољних сарадника 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Фебруар – април 2018. Пилотирање ревидираних стандарда квалитета рада 
предшколских установа. 

Мај – јул 2018. Ревизија инструмента за спољашње вредновање ПУ  

Мај – децембар 2017. Припремање Приручника за вредновање 

Мај – јун 2018. Развој концепта обуке за спољашње евалуаторе. 

Септембар – децембар 2018. Обука спољашњих евалуатора. 

Пружање подршке запосленима у изабраним ПУ за 
спровођење самовредновања 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Спољашњи евалуатори (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за 
вредновање квалитета образовања и васпитања), спољни сарадници МПНТР-а, 
предшколске установе Републике Србије. 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: Стална конференција градова и општина, Стручно 
удружење медицинских сестара васпитача Србије, Стручно удружење стручних сарадника  
и сарадника у предшколским установама Србије, Стручно удружење васпитача Србије, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

421100 Стални трошкови 23.000  

423400 Услуге информисања 300.000  

423500 Стручне услуге 6.725.000  

423600 Угоститељске услуге  

426000 Материјал  

421000 Стални трошкови  

Тотал динара: 7.048.000  

РЕАЛИЗАЦИЈА: Центар за осигурање квалитета рада установа 

Координатор: Весна Картал, саветник-координатор 
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

2.1. ПОДРШКА ШКОЛИ НАКОН СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Активности у пројекту Подршка школи након спољашњег вредновања заснивају се на 
Закону о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
члан 44, став 1, тачке 5, 6, 7 и 8, члан 46, став 1, тачке 3, 5 и 6, члан 49) и доприносе 
остваривању активности у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије развоја 
образовања у Србији до 2020 године: ПУ-ОШ02, ПУ-ОШ05, ПУ-ОШ06, ПУ-ОШ07. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Подршка школи након спољашњег вредновања Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања такође подржава остваривање различитих циљева који 
су дефинисани у следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним 
делом или у целини, баве унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или 
потписала Република Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године у 
даљем тексту СРОС (2013), Закључак Владе о усвајању акционог плана за спровођење 
Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 године, у даљем тексту АП за СРОС 
(2015), Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније 
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја 
у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски 
циљеви развоја (2001). 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА  

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У 
претходном, вишегодишњем периоду развијен је низ системских мера које треба да 
резултирају квалитетним образовањем за све ученике. Стандардизација у образовању, 
национална и међународна испитивања постигнућа ученика, професионализација 
наставника и директора школа, самовредновање и спољашње вредновање рада установа 
јесу делови система осигурања квалитета у чијем развоју је Завод био значајно ангажован и 
дао велики допринос. У наредном периоду Завод ће наставити да прати реализацију ових 
активности и учествује у њиховом унапређивању. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу 
установе, тако и на нивоу система у целини.  

Специфични циљеви се односе на унапређивање квалитета рада школа које нису оствариле 
минимум стандарда квалитета, оснаживање запослених у установама за самовредновање 
наставе и учења и развојно планирање школе, остваривање сарадње и хоризонталног учења 
међу колегама једнаких по позицији и образовању (наставници и директори), развој 
капацитета саветника/спољних сарадника за подршку наставницима и установама.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

Пројекат је први пут реализован у школској 2014/2015. години као пилот. Добијени 
резултати су показали да се напредовање школе највише заснивало на сарадњи и 
хоризонталном учењу запослених у установама и између установа. На основу тога, 
сачињен је обухватнији пројекат који има за циљ да умрежи школе ради подршке школама 
које не испуњавају минимум стандарда квалитета (оцењене оценом 1 или 2). Пројекат је 
реализован у сарадњи са Уницефом и Центром за образовне политике под називом 
Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe 
eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa 
измeђу шкoлa (SHARE). У наставку рада, активности су засниване на ефективним 
концептуалним решењима хоризонталног учења и подршке саветника спољњег сарадника 
који су развијени и пилотирани у претходном периоду.  

Поред познатих, у пројекту ће бити развијани и нови концепти који се односе на јачање 
васпитне функције школе у основном образовању. Такође ће бити пилотирана 
методологија процене додате педагошке додате вредности и оснаживање школа за њену 
примену примену у циљу унапређивања развојног планирања. 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Имплeмeнтирaн прoгрaм 
хoризoнтaлнoг учeњa 
измeђу шкoлa. 

Прoгрaм хoризoнтaлнoг 
учeњa измeђу шкoлa 
успeшнo имплeмeнтирaн у 
10 нових шкoлa уз 
подршку саветника -
спољних сарадника. 

Рeвидирaн прoгрaм 
хoризoнтaлнoг учeњa сa 
прeпoрукaмa зa 
дoнoсиoцe oдлукa нa 
нaциoнaлнoм нивoу зa 
успoстaвљaњe eфeктивнoг 
и oдрживoг мeхaнизмa 
пoдршкe унaпрeђeњу 
квaлитeтa рaдa шкoлa. 

Извештаји саветника 
спољних сарадника. 

Развијен концепт јачања 
васпитне функције основне 
школе. 

Дефинисање  активности 
или мера усмерених на 
јачање васпитне функције 
основне школе. 

Документ са препорукама 
за доносиоце одлука. 

Успостављен систем за 
примену методологије 
процене педагошке додате 
вредности школе као 
показатеља квалитета рада 
установе. 

Развијена и имплементирана 
обука за школе у домену 
процене  педагошке додате 
вредности као показатеља 
квалитета рада установе.  

Концепт обуке. 

Извештај. 

Евалуација. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Јануар 2018 – јун 2018. Наставак имплементације програма хоризонталног учења. 
Реализација оснаживање школа и сарадње наставника.  

Април 2018 – јун 2018. Развој и имплементација обуке за процену додате 
вредности школе. 

Развијање предлога мера усмерених на унапређење 
васпитне функције основне школе. 

Септембар – децембар 2017. Праћење промене наставне праксе и успешности ученика. 
Прикупљање, обрада података и препоруке за систем. 
Развој материјала за подршку школама. Eвaлуaциja 
квaлитeтa прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa; 
припрeмa извeштaja o eфeктимa прoгрaмa хoризoнтaлнoг 
учeњa измeђу шкoлa; припрeмa рeвидирaнe вeрзиje 
прoгрaмa пoдршкe шкoлaмa крoз хoризoнтaлнo учeњe сa 
прeпoрукaмa зa успoстaвљaњe eфeктивнoг и oдрживoг 
мeхaнизaмa пoдршкe квaлитeту рaдa шкoлe.  

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници, школе у 
Србији 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге  

423200 Компјутерске услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 200.000  

424900 Специјализоване услуге 1.000.000  

423500 Стручне услуге 2.800.000  

423600 Угоститељске услуге  

Тотал динара: 4.100.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Републике Србије 
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за осигурање квалитета рада установа, Центар за међународна, национална 
испитивања и развојно истраживачке послове.  

КООРДИНАТОР: 

Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода 
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2.2. УНАПРЕЂИВАЊЕ КУЛТУРЕ ВРЕДНОВАЊА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА 
ШКОЛА/УСТАНОВА 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА   

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности, 
обавља стручне послове који се односе на развијање и остваривање програме обуке у 
области праћења напредовања ученика и оцењивања, као и у области самовредновања. 
(Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017 
члан 44, став 1, тачке 5 и 7; АП за СРОС 2020: ПУ-ОШ05). 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Пројекат Завода за вредновање квалитета Унапређивање културе вредновања у функцији 
развоја школа/установа пружа подршку наставницима и школама у области вредновања 
ученичких постигнућа, односно школског оцењивања и припремања квалитетних задатака 
за испитивање ученичких постигнућа и низова задатака објективног типа и стварање 
услова за квалитетније самовредновање. Завод од 2005. године подржава наставнике у 
унапређивању праксе школског оцењивања кроз акредитоване обуке: Школско оцењивање 
у основној и средњој школи 1, Школако оцењивање у основној и средњој школи 2, Примена 
тестова знања у основној и средњој школи. Осим тога ради унапређења система осигурања 
квалитата установа, Завод од 2006. године реализује програме обука Самовредновање у 
функцији развоја школа/установа и Самовредновање предшколских установа чиме пружа 
подршку школама и предшколским установама у процесу самовредновања. 
Самовредновање као суштински важан део процеса развоја  установа посебно је 
актуелизован од 2012. године, када је започео процес спољашњег вредновања квалитета 
рада. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Унапређивање културе вредновања у функцији развоја 
школа/установа Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања такође подржава 
остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама, 
конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем 
квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република Србија: Стратегија 
развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту СРОС (2013), Закључак Владе 
о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020 
године, у даљем тексту АП за СРОС (2015), Стратешки циљеви образовања и обуке до 
2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу (2004), 
Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за 
смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001). 

 
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Један аспект недовољно развијене културе вредновања у огледа се у проблемима у пракси 
оцењивања ученика у основним и средњим школама (нпр. недовољна примена 
формативног оцењивања, недостатак аналитичности у оцењивању, нејасна структура 
оцене, непрецизна и непотпуна повратна информација, субјективност у оцењивању и 
недовољно дефинисани критеријуми оцењивања) Да би оцена била објективна и 
информативна, потребно је, између осталог, подстаћи примену различитих облика и 
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метода оцењивања у пракси. Ове проблеме потребно је превазилазити додатном подршком 
наставницима. 

Наставницима је потребна додатна подршка и обука како би унапредили знања о 
карактеристикама, облицима и особинама тестовских задатака, структурирали градиво и 
формулисали нивое постигнућа у односу на структурирано градиво, направили добре 
задатке за испитивање различитих нивоа постигнућа и припремали низове задатака 
објективног типа којима се на ваљан начин испитују постигнућа ученика. 

Приступ оцењивању који истиче значај формативног оцењивања и доводи до аналитичке 
оцене омогућава разумевање различитих постигнућа ученика и даје јасну слику о свим 
њиховим аспектима, као и о зони наредног развоја. Такво оцењивање омогућава ученицима 
самосталну процену сопствених постигнућа чиме се, уз јасну и потпуну информацију 
наставника о њиховим постигнућима, подстиче њихово брже и лакше напредовање. 
Формативно, аналитичко оцењивање омогућава наставницима  да унапреде процес 
самовредновања, односно да, пратећи постигнућа ученика, коригују и усавршавају 
сопствени начин рада, што ће допринети бољим постигнућима ученика.  

Други аспект недовољно развијене културе врадновања сагледава се кроз разлике у 
резлутатима самовредновања и спољашњег вредновања установа.  Постоји потреба за 
развијањем самовредновања у школама, која може значајно да унапреди рад организације. 
Самовредновање школа има искључиво развојну функцију. Оно се заснива на процесима 
учења и активног приступа унапређивању сопственог рада и рада школа. Овим пројектом 
пружа се додатна подршка процесима самовредновања који су започети у нашим 
установама. 

Организације које имају развијену праксу самовредновања имају већу успешност у раду, 
развијају компетенције својих запослених и омогућавају квалитетније планирање развоја.  

Могућности за самовредновање су веће ако се запосленима пружи одређена подршка у 
виду обука и инструмената. Поред тога, примена модела хоризонталне евалуације може 
значајно да унапреди рад у установама и школама, да подстакне сарадњу и размену 
искустава запослених. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је осигуравање квалитета образовања у Србији кроз унапређивање процеса 
самовредновања, односно праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких 
постигнућа. 

Специфични циљеви су стварање услова за унапређивање праксе самовредновања у свим 
обастима, а посебно у области праћења постигнућа ученика, унапређивања знања и 
компетенција наставника у области примене аналитичког оцењивања и разиличитих 
метода оцењивања, уједначавања критеријума оцењивања и објективнијег оцењивања 
образовних постигнућа ученика и унапређивања знања и компетенција наставника у 
области израде задатака и примене квалитетних низова задатака објективног типа у 
оцењивању образовних постигнућа ученика. Специфични циљеви се односе и на 
разумевање самовредновања као механизма за побољшање квалитета рада школе и 
повећање компетенција запослених за планирање и реализацију самоевалуације у 
школи/установи. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Јануар –  децембар 2018. Обавештавање школа/установа и прикупљање 
информација о заинтересованим школама.  

Сачињавање плана о времену и месту реализације 
семинара. 

Јануар –  децембар 2018.   Израда плана реализације семинара. 
Израда уговора за водитеље. 
Штампање и дистрибуција материјала за семинаре. 
Организација смештаја водитеља по потреби. 

Реализација семинара. 

Јануар –  децембар 2018. Извештавање о реализованим семинарима. 

Штампање и дистрибуција уверења о похађању 
семинара. 

Децембар 2018. Припрема завршног извештаја. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Сви наставници/васпитачи/медицинске сестре, стручни сарадници и директори у школама/ 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Реализоване обуке за 
наставнике и стручне 
сараднике које јачају њихове 
компетенције за школско 
оцењивање и израду задатака 
објективног типа. 

 

Реализоване обуке 
наставника, стручних 
сарадника за планирање 
самовредновања и примену 
модела хоризонталне 
евалуације (учења). 

Реализовано минимално  5 
семинара, за 150 учесника. 

Учесници су стекли додатна 
знања о примени формативног, 
аналитичког оцењивања и 
принципима и методама 
ваљаног оцењивања. 

Учесници су спремнији да 
заједнички уједначавају  
критеријуме оцењивања. 

Учесници су стекли додатна 
знања о карактеристикама и 
облицима тестовских задатака и 
особинама доброг задатка. 

Учесници су стекли основна 
знања о компоновању теста.   

Евалуациони 
листови и извештаји 
водитеља и 
координатора. 
Непосредно 
праћење 
реализације обуке и 
извештаји о 
праћењу. 
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предшколским установама у Србији. 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Центри за професионални развој запослених у образовању, спољни сарадници завода, 
школе. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 1.000.000  

426100 Материјал 100.000  

Тотал динара: 1.100.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

Сопствена средства 

РЕАЛИЗАЦИЈА: 

Центар за осигурање квалитета рада установа  
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2.3. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА У 
ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности, 
обавља стручне послове који се односе на развијање образовних стандарда и радзвијање и 
остваривање програме обуке у области праћења напредовања ученика и оцењивања   
(ЗОСОВ, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017 члан 44, став 1, тачке 1, 5 и 7; АП за СРОС 
2020: ПУ-ОШ02, ПУ-ОШ05, ПУ-СО04, ПУ-СО05). 

У складу са тим надлежностима Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања од 
2006. године развија стандарде за различите предмете, врсте и нивое образовања и пружа 
стручну подршку установама у њиховој имплемантацији. Пошто су 2012. године развијени 
општи стандарди постигнућа ученика за крај средњег образовања, образовни стандарди за 
једанаест наставних предмета у средњем образовању, који ће бити основ за општу, а 
делимично и за стручну и уметничку матуру, Завод ће пружити подршку запосленима у 
образовању како би их што успешније имплементирали у наставни процес. Такође су 
током 2017. године усвојени стандарди за страни језик за крај основног образовања и 
припремљени стандарди за матерње језике крај средњег образовања,  па ће Завод ће кроз 
овај пројекат развити и имплеметирати обуке као вид подршке запосленима у основном и 
средњем образовању.  

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Овај пројекат се између осталог, ослања на резулате пројекта Подршка осигурању 
квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем 
образовању (ИПА 2008, приритетна оса 2, пројекат 16) чији је општи циљ развој модерног, 
ефикасног система образовања у Србији, који доприноси економском развоју земље у 
складу са политиком Европске уније, садржаном у Лисабонској стратегији. Такође се 
ослања на резултате пројеката Завода Развој стандарда постигнућа ученика за матерњи 
језик за крај средњег образовања и Развој образовних стандарда за стране језике за крај 
основног образовања и српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса 
образовања. 

Реализација пројекта Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у 
основном и средњем образовању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 
такође подржава остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим 
стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве 
унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република Србија: 
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту СРОС (2013), 
Закључак Владе о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја образовања у 
Србији до 2020 године, у даљем тексту АП за СРОС (2015), Стратешки циљеви образовања 
и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу 
(2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија 
за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Завршним и матурским испитима процењује се степен остварености општих стандарда 
постигнућа у основном и средњем образовању и васпитању, а образовни стандарди 
представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да усвоје на крају 
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одређеног нивоа образовања. Обуке за 11 опште образовних предмета за које су развијени 
стандарди за крај средњег образовања (српски језик, математика, физика, историја, 
биологија, географија, хемија страни језик) и матерњи језик за запослене у средњим 
школама ће бити значајна подршка у припреми установа за реализацију завршног испита. 
У основном образовању до 2017. године развијени су стандарди за сва обавезне предмете 
сем за страни језик, који су усвијени 2017. године, па ће се обуком наставника за њихову 
имплемантацију заокружити систем осигурања квалитета основног образовања кроз 
примену стандарда. Образовни стандарди дефинисани су као компетенције које ученици 
треба да изграде током основношколског и средњошколског образовања. Образовни 
стандарди засновани су на компетенцијама, а такав приступ представља новину за већину 
учесника у образовном процесу у основном и средњем образовању. 

Ради успешне имплементације, Завод ће реализовати обуке које треба да допринесу 
успешном увођењу стандарда у образовну праксу. У оквиру пројекта Подршка развоју 
људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала – 
Развионоца ИПА 2011 Министарства просвете, науке и технолшког развоја развијана је и 
тестирана платформа за онлајн обуку наставника и Завод ће уз дозволу Министарства, 
реализовати обуке за стандарде за 11 опште образовних предмета у делу средњих стручних 
школа јер је ова обука током 2016. и 2017. године реализована у свим гимназијама и делу 
стручних школа. Обука за страни језик за део запосленених у основим школама ће такође 
бити реализована на овој платформи, док ће за остале запослене бити реализована наредне 
године.  

У оквиру овог пројекта биће разијан концеп и програм обуке и припремљени одговарајући 
материјали за примену стандарда за матерње језике, док ће саме обуке бити реализоване 
наредне године.  

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Општи циљ се односи на ширење и унапређивање културе вредновања и праћење 
квалитета вредновања у целини, као и на унапређивање наставе кроз усмеравање на 
кључна знања и компетенције.  Специфични циљеви односе на обуку наставника за 
примену образовних стандарда у циљу боље припреме ученика за матурске испите на крају 
средњег образовања, као и већег квалитета постигнућа ученика на крају основног 
образовања и на повећање степена информисаности установа и учесника у образовању 
(директори, наставници, ученици, родитељи, високошколске установе) о значају увођења 
стандарда образовних постигнућа у образовни систем и њиховој примени. 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Реализована обука за 11 
предмета за наставнике 
средњих стручних школа, 
директоре и стручне 
сараднике. 

Обучено око 4.000 
наставника, директора и 
стручних сарадника. 

Извештај о обуци, 
евалуациони лист. 

 

Реализована обука за 
најмање један страни језик 
за наставнике основних 
школа, директоре и 

Обучено око 1000 
наставника, и стручних 
сарадника. 

Извештај о обуци, листа 
урађеног материјала, 
евалуациони лист. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

стручне сараднике. 

Развијен програм обуке и 
пратећи материјали за 
метерњи језик за крај 
средњег образовања. 

Обука добила статус 
програма од јавног интереса. 

Решење министра о 
програму од јавног 
интереса.  

Динамика Активност 

Јануар – фебруар 2018. Прикупљање података о наставницима 
средњих стручних школа који треба да се 
укључе у обуку примене образовних стандарда 
за 11 општеобразовних предмета у средњем 
образовању. 
Форимирање тима и израда програма обуке за 
примену стандарда страних језика за крај 
основног образовања.  

Март 2018.  Формирање тима модератора за обуку  
примене образовних стандарда за 11 
општеобразовних предмета у средњем 
образовању, реализација дела обуке који се 
реализује у школама, ажурирање и активирање 
онлајн обуке и почетак онлајн обуке.  

 Април 2018. Наставак реализације онлајн обуке  примене 
образовних стандарда за 11 општеобразовних 
предмета у средњем образовању. 
Формирање и обука тима модератора за онлајн 
обуку за примену стандарда стране језике у 
основном образовању, постављање обуке на 
платформу и додељивање статуса програма од 
јавног значаја. 

Мај 2018.  Формирање групе за израду програма и 
материјала за обуку за матерњи језик у 
средњем образовању и почетак рада. 
Наставак реализације онлајн обуке примене 
образовних стандарда за 11 општеобразовних 
предмета у средњем образовању. 
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС (просветни саветници); средње 
стручне и основне школе и запослени у школама 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423200 Компјутерстке услуге  200.000  

423500 Стручне услуге 5.100.000  

Тотал динара: 5.300.000  

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници, 
наставници у школама; стручни сарадници; директори школа; образовна јавност.с 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије 

РЕАЛИЗАЦИЈА: Центар за осигурање квалитета рада установа 

Координатор: Мср. Ана Пејић, саветник-координатор 

Почетак обуке за  примене образовних 
стандарда за стране језике у основном 
образовању. 

Јун – август 2018. Завршетак обуке за обуке за 11 
општеобразовних предмета у средњем 
образовању. 

Наставак реализације обуке за стране језике у 
основном образовању. 
Наставак рада на изради програма и 
материјала за обуку за матерњи језик у 
средњем образовању. 

Септембар – новембар 2018.  Завршетак обуке за стране језике у основном 
образовању. 
Подношење подношење захтева за 
додељивање статуса програма од јавног 
значаја.  

Децембар 2018.  Извештавање о реализацији обука. 
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ПРОГРАМ 3: ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

3.1. ПРОЈЕКАТ: ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА И ИСХОДА ПРОГРАМА 
ОГЛЕДА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМA И ДРУГЕ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКЕ 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности, 
обавља стручне послове који се односе на спровођење огледа у образовању и васпитању.  
(ЗОСОВ, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017 члан 46, став 1, тачка 7). На основу члана 51. 
Закона, Завод је надлежан за давање оцене остварености циљева и исхода на крају 
одобреног програма огледа и за достављање предлога министру, који на основу тога и 
извештаја о праћењу огледа доноси одлуку о његовој даљој примени. Поред тога Завод 
обавља стручне послове који се односе на спровођење огледа у образовању и васпитању.  
(ЗОСОВ, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017 члан 46, став 1, тачка 7).  

Завод такође припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, 
спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа ученика и додате вредности у 
образовању и васпитању и анализира и статистички обрађује, припрема и објављује 
извештаје о резултатима испита, спољашњег вредновања установа и других истраживања у 
области образовања и васпитања и предлаже Министарству мере за унапређивање 
квалитета образовања и васпитања на основу резултата истраживања и анализе квалитета 
испита и испитивања (ЗОСОВ, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017 члан 46, став 1, тачка 
3,4 и 6). 

Други основ за реализацију овог пројекта налази се у захтевима садржаним у АП за СРОС 
2020: ПУ-ОШ05, ПУ-СО07, ПУ-СО04, ПУ-СО05, ПУ-СТ08). 

Због обима и комплексности пројекта програмирање је извршено кроз две компоненте: 
вредновање огледа и аналитичко-истраживачке активности. 

Вредновање огледа 

Ограничења која произилазе из временских, материјалних и организационих капацитета 
нужно захтевају да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као носилац 
политике развоја образовања, одреди највише три програма огледа на нивоу средњег 
стручног образовања које је потребно вредновати до краја 2018. године.  

Прописане надлежности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези са 
програмима огледа веома јасно се односе на вредновање остварених резултата у односу на 
циљеве и исходе. Због тога ће највећи број пројектних активности бити усмерен на 
прикупљање релевантних и објективних података о постигнутим резултатима и за процену 
адекватности програма огледа, али и на развој инструмената за објективно мерење 
резултата учења и испитивање задовољства учесника у програмима огледа који ће бити 
предмет испитивања.  

Анализом програмских докумената, на основу којих се реализују програми огледа, 
утврђено је да се у дефинисању циљева и исхода образовања у значајном броју програма 
није водило рачуна о прецизности и мерљивости истих. Дате формулације могу утицати на 
квалитет реализације огледа, самовредновање и интерно вредновање остварености циљева 
и исхода, посебно у оним програмима огледа у стручном образовању, који су конципирани 
модуларно. Због тога је планирано да се представници Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања укључе у разматрање нових поднетих иницијатива за увођење 
огледа, како би се обезбедили услови за доследну примену члана 101. системског закона, а 
што је и предвиђено новом методологијом за развој, увођење, праћење и вредновање 
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програма огледа у средњем стручном образовању.  

Аналитичко-истраживачке активности  

Када је у питању друга компонента пројекта – аналитичко-истраживачке активности, 
важно је истаћи да резултати ових анализа и истраживања треба да буду основа за 
утврђивање предлога за доносиоце одлука у систему, а биће употребљени и за припрему 
стручних материјала за унапређивање наставе и учења у основним школама. Индиректно, 
резултати истраживања биће употребљени за унапређивање капацитета стручних тимова за 
израду задатака и тестова и обуку наставника да тестове и задатке користе у праћењу 
напредовања ученика. 

Предвиђено је да овај пројекат траје целу годину, при чему су све планиране активности 
распоређене према динамици која прати главне догађаје и активности у систему у 2018. 
години. Осим тога, потребно је напоменути да ће се одређене анализе и истраживања 
обављати на целој популацији (анализе завршног испита), а биће и истраживачких 
активности које ће бити реализоване на дефинисаним узорцима.  

Пројекат подразумева остваривање низа истраживања различитог обима и обухвата 
ученика различитог узраста у основној школи, којима се испитује обим и квалитет 
резултата учења, а посебно у односу на стандарде постигнућа на крају првог и другог 
циклуса. Ова истраживања треба да допринесу и развоју посебних стандарда постигнућа за 
различите нивое у основној школи. 

Главне активности у овом пројекту су:  

 Анализа резултата вредновања на нивоу појединца, одељења, установа, 
региона и система. 

 Припрема предлога за доносиоце одлука, с једне стране, и за установе и 
наставнике, с друге стране, за унапређивање наставе и учења у школама. 

 Израда стручних материјала за наставнике и установе који ће бити у 
функцији активности које су усмерене на развој школа и унапређивање 
наставе и учења. 
 

Сврха ових активности је да се обезбеде релевантни аналитичко-истраживачки подаци о 
квалитету резултата учења и квалитету процеса наставе и учења који се остварује у 
основној школи. Као коначни резултат овог пројекта очекује се унапређивање образовне 
политике и образовне праксе, која ће уважавати објективне и мерљиве показатеље.  

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Кроз овај пројекат Завод омогућава остваривање различитих циљева који су дефинисани у 
следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, 
баве унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република 
Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту СРОС 
(2013), Закључак Владе о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја 
образовања у Србији до 2020 године, у даљем тексту АП за СРОС (2015), Стратешки 
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални 
план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији 
(2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001). 
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РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА: 

– Стварање и развој институционалних услова и капацитета за примену одредаба 
Закона о основама система образовања и васпитања које се односе на програме огледа 
у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању (регулисање статуса 
огледа који трају дуже од предвиђеног рока, увођење спољашњег вредновања, 
раздвајање процеса мониторинга од процеса вредновања). 

– Обезбеђивање релевантних информација о квалитету и нивоу остварених циљева и 
исхода на крају програма огледа на основу којих ће бити донете одлуке о даљој 
примени огледа.  

– Обезбеђивање квалитета образовања кроз селекцију постојећих програма огледа 
(промена статуса – укидање или укључивање у систем). 

– Развој механизама за унапређивање програма образовања и васпитања на основу 
релевантних и поузданих истраживачких података. 

 
Пројекат треба да допринесе да се образовна политика и пракса развијају и формулишу уз 
веће коришћење одговарајућих квантитативних и квалитативних доказа добијених из 
истраживања, као и да се конкретне повратне информације из наставне праксе користе на 
нивоу учионице. 
 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Због обима и комплексности пројектних активности у пројекту постављена су три 
главна циља: 

– Спровођење сумативног и спољашњег вредновања рада образовно-васпитних установа у 
четири програма огледа у односу на постављене циљеве и исходе образовања.  

– Обезбеђивање релевантних, поузданих и објективних података од значаја за осигурање 
квалитета образовања и васпитања и развој система за коришћење информација о 
резултатима истраживања на различитим нивоима за потребе развоја установа и система 
образовања и васпитања.  

– Развој система за коришћење информација о резултатима истраживања на различитим 
нивоима за потребе развоја установа и система образовања и васпитања.  

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Компонента 1: 

Прикупљене су све 
релевантне информације о 
програмима огледа у 
предшколским установама, 
основним и средњим школама 
у Србији који се реализују у 
школској 2017/2018. години. 

Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја 
је доставило прецизну базу 
података о врстама, статусу, 
обиму, трајању и 
специфичностима програма 
огледа који се реализују. 

База података је анализирана 
и одређени су приоритети у 
раду и предмет евалуације. 

Формирана база 
података је 
функционална и 
користи се у акционом 
планирању вредновања 
програма огледа. 

На основу приоритета 
одређено је три 
програма огледа који ће 
бити предмет 
вредновања. 
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Завод је припремио и 
презентовао све релевантне 
информације о планираном 
поступку вредновања у 
четири програма огледа 
наручиоцима посла 
(Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја) 
и учесницима у програму 
огледа (ССООО и образовно-
васпитне установе). 

Постојећи извештаји о 
праћењу огледа су 
функционално употребљени 
за планирање вредновања. 

Наручиоци вредновања и 
учесници у огледу имају све 
неопходне информације о 
предстојећим евалуативним 
активностима Завода.  

Одржани су састанци са 
представницима 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја; 
прихваћен је план 
вредновања.  

Учесници у огледу 
располажу 
материјалима који 
садрже потпуне 
информације о 
предстојећим 
активностима 
вредновања.  

Формирани су стручни 
тимови за вредновање 
остварености циљева и исхода 
на крају четири програма 
огледа. 

Стручни тимови су 
припремили концепт 
вредновања са методолошким 
оквиром за вредновање 
четири програма огледа у 
складу са стручним захтевима 
и на основу постојеће 
документације о садржају и 
обиму програма огледа.  

Дефинисани концепти 
за вредновање 
остварености циљева и 
исхода на крају четири 
програма огледа 
заснивају се на 
савременим научним 
сазнањима и 
примењиви су у 
постојећим условима. 

Примењена је 
методологија/методологије за 
вредновање остварености 
циљева и исхода образовања 
на крају четири програма 
огледа у основном и средњем 
образовању. 

У вредновању циљева и 
исхода на крају четири 
програма огледа користи се 
савремена научна 
методологија/методологије 
евалуативног истраживања. 

 

У зависности од 
програма огледа, нивоа 
образовања, дужине 
трајања, обухвата 
школа и других 
специфичности, тимови 
су конкретизовали и 
спецификовали 
евалуативне 
активности. 

Развијени су адекватни 
инструменти за вредновање 
остварености циљева и исхода 
на крају четири програма 
огледа. 

У вредновању циљева и 
исхода на крају четири 
програма огледа користе се 
стандардизовани инструменти 
и/или пригодни инструменти 
који су у функцији 
прикупљања релевантних 
информација о квалитету 
остварених циљева и исхода 
на крају огледа. 

У зависности од 
дефинисане 
методологије, стручни 
тимови су развили 
одговарајуће 
инструменте или су 
изабрали адекватне 
стандардизоване 
инструменте. 

Поступци вредновања Чланови стручних тимова за Оцена остварености 
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остварености циљева и исхода 
на крају четири програма 
огледа остварују се у складу 
са утврђеном динамиком, 
објективно и професионално. 

вредновање остварују задатке 
на основу захтева струке, 
ефикасно, благовремено и 
тимски. 

Оцена остварености циљева и 
исхода и предлог за даљу 
примену саставни су део 
извештаја стручног тима. 

циљева и исхода, уз 
предлог за даљу 
примену огледа, 
благовремено се 
доставља 
Министарству 
просвете, науке и 
технолошког развоја.  
Резултати вредновања 
су јавни и доступни 
корисницима у 
систему. 

Резултати вредновања су у 
функцији развоја система 
образовања и васпитања. 

Резултати вредновања су у 
функцији унапређивања 
програма образовања и 
васпитања који су огледно 
остваривани. 

Резултати вредновања су у 
функцији ревидирања 
постојеће мреже стручних 
школа/огледних профила.  

 

На основу резултата 
вредновања, извршене 
су корекције у плану 
уписа ученика у средње 
школе. 

На основу резултата 
вредновања, одређени 
огледни програми су 
добили статус 
редовних. 

На основу резултата 
вредновања, одређени 
огледни програми су 
прекинути. 

Компонента 2: 

Министарство, НПС и Заводи, 
у делокругу својих 
надлежности, користе 
резултате испитивања 
ученичких постигнућа у 
доношењу одлука, мера и 
планова за развој образовања.  

Одлуке Министарства, НПС-а 
и оба Завода и 
институционалне активности. 

Извештаји о резултатима 
испитивања садрже 
релевантне податке за 
доносиоце одлука.  

Пројекти и акциони 
планови оба Завода. 

Обуке наставника. 

Стручни материјали и 
публикације. 

Стручна упутства 
Министарства. 

Припремљени су релевантни, 
поуздани и објективни подаци 
о резултатима завршног 
испита из јуна 2018. године.  

Резултати завршног испита 
користе се за доношење 
одлука за унапређивање 
квалитета образовања и 
васпитања на различитим 
нивоима система.  

Извештај о резултатима 
завршног испита на 
нивоу Републике, 
школске управе, округа, 
општине и школе. 

Припремљени су релевантни, 
поуздани и објективни подаци 
о квалитету рада школа на 
основу утврђених стандарда 

Резултати спољашњег 
вредновања користе се за 
акционо планирање у 
школама и пружање 

Извештај о резултатима 
спољашњег вредновања 
на нивоу Републике, 
школске управе, округа, 
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квалитета. адекватне подршке развоју 
школа. 

општине и школе. 

Преглед пројектних активности 

Динамика Активност 

 Компонента 1: 

Март – децембар 2018. Вредновање остварености циљева и исхода на крају програма 
огледа на основу утврђене динамике. 

Припрема извештаја са оценом остварености циљева и исхода на 
крају програма огледа са предлогом за даљу примену огледа. 

Достављање извештаја министру и иницијатору огледа. 

 Компонента 2: 

Новембар 2018 – 
децембар 2018.  

Анализирање и тумачење резултата спољашњег вредновања 
квалитета рада установа које је остварено у 2017-18. години.  

Израда и достављање извештаја за различите периоде 
вредновања. 

Јул – октобар 2018. Прикупљање, обрада, анализа и тумачење резултата завршног 
испита на крају основног образовања и васпитања (јунски рок 
2018). 

Израда и достављање извештаја. 

Децембар 2018. 

 

Анализирање и тумачење резултата контроле квалитета 
оцењивања на завршном испиту на крају основног образовања и 
васпитања (јунски рок 2018). 

Израда и достављање извештаја. 

Јануар – децембар 
2018.  

Презентација појединачних резултата истраживања различитим 
циљним групама у складу са потребама корисника и према 
договореној динамици. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:  

Предшколске установе, основне и средње школе у којима се реализују програми огледа; 
Заједнице школа, стручна друштва наставника; Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја РС; Пројектне јединице у оквиру међународних програма за развој 
образовања; Завод за унапређивање образовања и васпитања; Национални просветни савет; 
Савет за стручно образовање и образовање одраслих; шира стручна и образовна јавност 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Филозофски факултет Универзитета у Београду; Институт за психологију, Београд; 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Институт за педагошка 
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истраживања, Београд, струковна удружења наставника, Привредна комора Србије, 
Национална служба за запошљавање, Унија послодаваца Србије, репрезентативни 
синдикати, Завод за унапређивање образовања и васпитања 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 200.000  

423600 Угоститељске услуге  

426000 Материјал 50.000  

Тотал динара: 250.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Републике Србије РС 

ПРЕТПОСТАВКЕ: 

Благовремено достављање података о приоритетима, статусу програма и потребама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у области вредновања постојећих 
програма огледа у основним и средњим школама, благовремено спровођење поступка 
јавних набавки у избору сарадника, благовремени прилив буџетских средстава.  

РЕАЛИЗАЦИЈА: Центар за међународна, национална испитивања и развојно истраживачке 
послове  

Координација:  

Компонента 1. Мср. Софија Вујовић, саветник-координатор 

Компонента 2. Јелена Петровић, саветник-координатор 
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3.2 НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА - ВРЕДНОВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА  

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

На основу надлежности прописаних Законом Завод спроводи истраживачке и евалуационе 
студије у области образовања и васпитања, припрема и спроводи истраживачки рад у 
подручју образовних мерења, спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа 
ученика и додате вредности у образовању и васпитању и анализира и статистички 
обрађује, припрема и објављује извештаје о резултатима испита, спољашњег вредновања 
установа и других истраживања у области образовања и васпитања и предлаже 
Министарству мере за унапређивање квалитета образовања и васпитања на основу 
резултата истраживања и анализе квалитета испита и испитивања (Закон, 46. став 1. тачкe 
од 2 до 7; члан 45, став 1, тачка 2). Други основ за реализацију овог пројекта налази се у 
захтевима садржаним у АП за СРОС 2020: ПУ-ОШ05, ПУ-СО04, ПУ-СО05, ПУ-СТ08). 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Насупрот завршних испита који се сматрају испитима тзв. великог ризика (high-steaks) те 
су подаци који се користе у циљу вредновања ефикасности система у мањој мери валидни, 
последњих деценија у свету се све више спроводе евалуациона истраживања која 
означавамо националним испитивањима (тестирањима).  

Док се национални испити спроводе на целој популацији, национална тестирања се 
реализују на узорку ученика одређеног узраста. Како у истраживању не учествују сви 
ученици, информације се обезбеђују само за образовни систем у целини или његове 
делове, као и факторе који су повезани са успешности ученика. Иако је ограничен број 
директних корисника информација, овакав начин националног испитивања има своје 
предности: подједнако добро може да обезбеде валидне, поуздане и увремењене 
информације у вези са образовним системом, посебно у вези са квалитетом наставе и 
учења. Како захтева мањи обим ангажовања ресурса, стога се може чешће спроводити, 
укључујући и вршење тематских евалуације. 

Ово је нови концепт у нашем образовном систему, заснован на настави и учењу које води 
развоју компетенција и због тога је потребно истражити могућности праћења и процене 
остварености компетенција у оквиру појединих наставних предмета. Општи стандарди 
постигнућа за крај основног и општег средњег образовања и средњег стручног образовања 
у делу општеобразовних предмета дефинисани су на основу очекиваних компетенција које 
ученици треба да развију до краја свог основног или средњег образовања. Поред њих, 
дефинисане се су и опште/међупредметне компетенције које треба да развију сви ученици 
до краја основног односн средњег образовања. Оне су развијане на основу документа 
„Кључне компетенције“ Европске комисије из 2009. године, које подразумевају наставу и 
учење, које доводи до развоја компетенција неопходних за наставак образовања и 
квалитетно укључивање у свет рада и друштвени живот, а које не припадају ни једном 
предмету посебно већ би требало да се развијају у оквиру сваког предмета.  
Овим пројектом ће се пилотирати модел праћења и процене предметне компетенције за 
најмање 2 општеобразовна предмета и 4 међупредметне компетенције. Нагласак ће такође 
бити стављен на могућност вредновања ученичких постигнућа у развоју компетенција кроз 
формативно оцењивање. Један од резултата пројекта биће и инструменти за формативно 
праћење и процену компетенција које ће наставници моћи да користе у школама.  



 

 94

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта Праћење и процена остварености општих и међупредметних 
компетенција у средњем образовању Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања такође подржава остваривање различитих циљева који су дефинисани у 
следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, 
баве унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република 
Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године у даљем тексту СРОС 
(2013), Закључак Владе о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја 
образовања у Србији до 2020 године, у даљем тексту АП за СРОС (2015), Стратешки 
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални 
план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији 
(2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Сврха образовних стандарда јесте унапређење учења кроз усмеравање на кључне 
компетенције; подршка успостављању јавних и објективних критеријума оцењивања; 
пружање могућности за самовредновање ученика, наставника и школа; повезивање тестова 
знања са образовним стандардима у процесу унутрашњег/спољашњег вредновања; 
унапређивање праксе формативног оцењивања као и праћење квалитета образовања у 
целини. Поред тога, образовни стандарди утичу на развој ефективнијег курикулума и 
стратегија подучавања, те омогућавају свим образовним ресурсима да остваре пун 
потенцијал. 

Стандарди постигнућа ученика у основном и средњем образовању засновани су на 
остваривању предметних компетенција и општих/међупредметних чији развој доприноси 
радом на предметним компетенцијама. Развој модела праћења и процене остварености 
међупредметних компетенција треба да допринесе већим постигнућима ученика и 
унапређивању праксе формативног оцењивања у нашем образовном систему.  

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања 
ученичких постигнућа на основу предметних и опших/међупредметних компетенција, што 
представља стратешки допринос политици образовања у Републици Србији. 

Специфични циљеви односе се на: пилотирање модела праћења и процене предметних 
компетенција за најмање 2 општеобразовна предмета и 4 међупредметне компетенције у 
основној и средњој школи и утврђивање могућност примене овог модела за вредновање 
ученичких постигнућа. 

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Пројекат се реализује две године у периоду 2017-2019. године  

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Дефинисани процеси 
националног испитивања 
који се користе за 
евалуацију исхода наставе и 

Развијени стандарди, 
процедуре и инструкције за 
национално испитивање. 
Структуриран оквир за 

Стандард документи, 
акциони планови, 
упутства, програм обуке. 
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учења. спровођење и националног 
испитивања. 

Предлог стручног 
упутства у вези са 
реализацијом 
националног 
испитивања. 

Развијен модел праћења 
остварености предметних 
компетенција у најмање 2 
општеобразовна предмета и 
4 опште/међупредметне 
компетенције. 

Дефинисана методологија 
праћења и вредновања у 
основном и средњем 
образовању. 

Документ. Опис 
поступака и процедура 
методологије. 

Спроведено национално 
испитивање.  

Укључено 150 школа, око 
8.000 ученика и 3.500 
наставника у процес 
испитивања. 

Извештај о реализацији. 

Развијање капацитета 
доносиоца одлука за 
употребу података за 
унапређивање наставе и 
учења. 

Спроведене обуке, обучено 
око 60 запослених у 
релевантним образовним 
институцијама (НПС, 
МПНТР, ЗВКОВ, ЗУОВ).  

Извештај о реализацији. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Национални просветни савет, 
наставници у школама, стручни сарадници, директори школа, образовна јавност. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 98.000  

423400 Услуге информисања 100.000  

423500 Стручне услуге 2. 650.000  

423600 Угоститељске услуге 20.000  

426100 Материјал 150.000  

Тотал динара: 3.018.000  

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета 
у Београду.  
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије РС 

ПРЕТПОСТАВКЕ: 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за међународна, национална испитивања и развојно истраживачке послове; Центар 
за испите; Центар за осигурање квалитета рада установа 

 

Координатор: 

Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА  

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 

У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе, Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и Националног просветног савета, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања планира рад у оквиру три програмске области: (1) 
Осигурање квалитета у систему образовања, (2) пружање стручне подршке установама у 
доменима вредновања и самовредновања и (3) истраживање и вредновање у образовању.  

ПРОГРАМ 1. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА  
У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, Завод 
ће организовати: програмске активности из домена припреме општих стандарда 
постигнућа; пружање стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде 
података; праћење ученичких постигнућа, припремање материјала за испитивање и 
оцењивање ученика, припремање програма и инструмената завршног испита. 

ПРОГРАМ 2. ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 
У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У 
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из 
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена 
остварености циљева, стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа, као и 
припремање материјала за испитивање и оцењивање ученика. 

ПРОГРАМ 3. ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ.  
У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће 
организовати програмске активности из домена вредновања огледа, као и реализације  
истраживачког рада у подручју образовних мерења и спољашњег проверавања 
остварености стандарда постигнућа ученика у циљу предлагања ресорном министарству 
мера за унапређивање квалитета образовања и васпитања на основу резултата 
истраживања. 

У оквиру три наведена програма у 2018. години планирано је укупно 10 пројеката:  

1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу 
установе - буџет  

2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању – буџет и сопствена средства 

3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита – буџет 

4. Ревизија стандарда квалитета рада школа - буџет 
5. Унапређивање квалитета предшколског васпитања и образовања кроз 

унапређење механизма за вредновање предшколских установа и развој 
система подршке – УНИЦЕФ 

6. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 
7. Унапређење културе вредновања у функцији развоја школа/установа – 

сопствена средства 
8. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у 

основном и средњем образовању - буџет 
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9. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији 
развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области 
осигурања квалитета образовања и васпитања - буџет. 

10. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 

 

******* 

На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и 
друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. Највећи део 
задатака у 2018. односи се на препоруке за доношење стратешких одлука за развој и 
унапређивање образовног система, унапређивање механизама осигурања квалитета 
система образовања, хоризонтално учење, стручно-педагошку помоћ и сарадњу са 
образовно-васпитним установама у области вредновања и самовредновања, 
имплементацију образовних стандарда и праћење постигнућа ученика.  

Руководећи се достављеним инструкцијама Министарства финансија РС и укупној 
вредности буџета за 2018. годину који износи 111.435.000, Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања је у оквиру Плана и програма рада за 2018. годину планирао  
реализацију 10 пројеката у укупној вредности од 45.656.000 динара.  

Развијени пројекти су у складу законским надлежностима (ЗОСОВ, Службени Гласник РС 
бр. 88/2017., чланови од 43 до 47, 49 и 87) и доприносе остваривању следећих активности 
планираних Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 
2020. године (Службени Гласник РС бр. 16/2015): Предшколско васпитање и образовање: 
ПУ – ПШ03; Основно образовање и васпитање: ПУ – ОШ02; ПУ – ОШ05; ПУ – ОШ06;  
ПУ – ОШ07; Средње опште и уметничко образовање и васпитање: ПУ-СО02; ПУ-СО04; 
ПУ-СО05; Средње стручно образовање и васпитање: ПУ-СТ08. 

Предложени пројекти предвиђају низ активности у којима учешће узима велики број 
учесника кроз рад радних група или обуке у школама. За њихов рад су предвиђена 
средства за позицијама 423 или 424. Поред тога за њихову реализацију су потребне знатне 
количине материјала за штампу, као и специјализовани софтвер. За извршење тих 
активности ангажују се средства на позицијама 426 и 515.  

Због сложености задатака и обима послова, Завод образује посебне стручне комисије у 
области образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, члан 47), ангажује 
научне истраживачке институције, односно додатну стручну или техничку помоћ. Упркос 
томе и даље се суочавамо са тешкоћама у реализацији програма рада јер је број стално 
запослених који су стручно профилисани недовољан за координацију радних група и 
остваривање редовних активности. У перспективи, уколико се не предузму адекватни 
кораци, ова ситуација може се значајно одразити на остваривање квалитета наших услуга 
што има посебну тежину у ситуацији успостављања система екстерних матурских испита у 
којима је Завод један од кључних актера. 
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

 20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA 

 Распоред средстава  

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 75.041.000 82.998.000 82.998.000

Сопствена средства 15.228.000 12.608.000 12.608.000

Донација Уницеф 7.048.000

Место трошкова 15 350.000

Укупно  97.664.000 95.606.000 95.606.000

 

Опис, правни или други основ програма 

На основу члана 17. ставa 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), а у вези са чл. 4. и 13.  Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) дефинисано 
је оснивање Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 
обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у 
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. 

Наведене активности биће финансиране из буџетских извора намењених 
редовном функционисању Завода. 

 

Циљеви програма 

На основу члана 22 Закона, Завод за вредновање квалитета образовања 
и васпитања у 2019. години обављаће стручне послове у областима: 
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припреме општих стандарда постигнућа, припреме програма завршног 
испита у основном образовању и васпитању, припреме задатака и 
инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању, 
обраду и анализу резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне 
подршке Министарству просвете и надлежним саветима по питању 
осигурања квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне 
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена 
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и 
самовредновања установа, припремање материјала за испитивање и 
оцењивање ученика, праћење усаглашености система вредновања и 
осигурања квалитета образовања и вапитања са системима вредновања и 
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља. За 
остваривање програмских активности потребна су средства за свакодневно 
функционисање рада установе. 

Очекивани резултати и показатељи успешности: 

 Очекивани резултати 

Реализоване планиране програмске акивности за 2019. годину. 

  Показатељи успешности 

Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима. 

  Веза програма са стратегијама и политикама 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки 
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније 
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски 
циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење 
сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка 
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за 
друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању 
за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против 
дискриминације у васпитању и образовању (1960), Националне стратегије 
Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији (2005), 
Националне стратегије запошљавања 2005 – 2010, (2005), Стратегије 
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2003-2008 
(2003), Стратегије развоја социјалне заштите (2005), Националне 
стратегије о старењу 2006-2015 (2006), Национални миленијумски циљеви 
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва 
(2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Светска декларација о 
квалитетном образовању за све (1990), Хамбуршка деклaрација о учењу 
одраслих, UNESCO (1997), Меморандум о доживотном учењу Европске 
комисије (2000), Дакарски оквир деловања – Образовање за све (2000), 
Европски простор доживотног учења (2001), Копенхагеншка декларација  
(2002); Декада образовања за одрживи развој Скупштине УН (2005).   

 Почетна година    Завршна година 

2003.  - 
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411 Плате        

  

 

 Економска класификација 

411111, 411112, 411113 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета         31.220.000 

        Сопствени приходи         1.194.000  

 

 Износ - укупно 

32.414.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. 
Из наведених разлога, планирали смо зараде за 35 запослених за 2019. 
годину, у складу са одобреним лимитом; напомињемо да по одобреној 
систематизацији Завод има право на 35 запослених.    

 

 

412 Социјални  доприноси на терет послодавца    
    

 

 Економска класификација 

412111, 412211, 412311 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        5.587.000 

04 - Сопствени приходи          214.000  

 

 

 Износ - укупно 

5.801.000 динара 
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 Образложење расхода и издатака 

Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на 
терет послодавца односи се на планираних 35 извршилаца, а односе се на 
припадајуће доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата 
запослених, у складу са законом. 

   

  

413 Накнаде у натури      

  

                         Економска класификација 

413100 – Накнаде у натури  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.000 

04 – Сопствени приходи       220.000   

 

 Износ - укупно 

221.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

На буџетској позицији отварамо апропријацију за евентуалне потребе 
везане за постојећу економску класификацију. 

Планирана средства са извора финансирања 04 – Сопствена средства, 
односе се на финансирање пакетића за децу запослених, на економској 
позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 
динара, а у складу са чланом 119. Закона о раду, став 2. (“Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

 

 

414 Социјална давања запосленима     

 

 Економска класификација 

414000 – Социјална давања запосленима 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета              270.000 



 

 103

04 – Сопствена средства            200.000 

 

 

 Износ 

470.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ - члан 119. Закона о раду, став 1. тачка 1) („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

Када су у путању средства буџета, планирање финансијских средстава 
односи се на исплату отпремнине за случај рационализације од 270.000 
динара бруто. 

414300 – Отпремнине и помоћи                    270.000 

Када су у питању сопствена средства, планирање финансијских средстава 
вршимо по следећој економској класификацији: 

414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице              

                                                                                                          140.000 

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друго         60.000 

 

 

       415 Накнаде трошкова за запослене    

 

 Економска класификација 

415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.300.000 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су опредељена за превоз запослених на посао и с посла (маркица) 
на нивоу цене претплатне карте јавног превозника, а у складу са чланом 
118. Закона о раду, став 1, тачка 1. („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). Планирана средства се односе на 36 
запослених.  

 

 

416 Награде запосленима      

 

 Економска класификација 
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416100 – Награде запосленима 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета     1.000 

04 – Сопствени приходи    360.000 

                       Износ 

361.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

У 2019. години само отварамо апропријацију 416 са буџетског извора 
финасирања, за случај њене потребе. 

Са сопствених средстава планирамо исплату јубиларних награда за десет 
година рада у Заводу за петоро запослених који то право стичу у 2019.-ој. 

 

 

421 Стални трошкови – потребе Завода      
  

 Економска класификација 

421 – Стални трошкови 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета 

04 - Сопствени приходи 

4.000.000 

120.000 

 

 Износ 

4.120.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови који 
омогућују обављање функција које се односе на праћење, обезбеђивање и 
унапређивање квалитета и развоја система образовања и васпитања. 
Највећи део ових трошкова настаје за обезбеђење нормалног 
функционисања процеса рада, као и за одвијање програмских активности 
и реализацију квалификационог испита.  

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова 
по следећој економској класификацији, из буџета: 
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4211 – Трошкови платног промета 

4212 – Енергетске услуге 

4213 – Комуналне услуге 

4214 – Услуге комуникација 

4215 – Трошкови осигурања 

                           Укупно из буџета: 

180.000 

1.660.000 

920.000 

1.130.000 

110.000 

4.000.000

 

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова 
по следећој економској класификацији, са сопствених средстава : 

4211 - Трошкови платног промета 

4216 – Закуп административне опреме 

                         Укупно са сопствених средстава: 

40.000 

80.000 

   120.000

 

 

Укупно буџет + сопсвена средства + донације, за 421:                             4.120.000   

 

 

УКУПНО за групу 421: 

- За потребе Завода са буџета 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

  ТОТАЛ    -   421 

 
4.000.000 

120.000 

4.120.000

 

 

422 Трошкови путовања      

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода                                            810.000 

04 – Сопствена средства                                                           30.000 

 

 Износ 

840.000 динара 
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                       Образложење расхода и издатака 

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), запослени има право 
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у 
земљи и иностранству.  

Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних 
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање 
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је 
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија 
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101. 
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09, 
52/11, 55/13). Завод је и истраживачка институција која своје резултате 
представља на научним конференцијама у земљи и иностранству. Због 
специфичне делатности веома су значајна искуства које сличне 
институције у окружењу имају, те је неопходно повремено финансирати 
посете таквим институцијама ради размене искустава и примера добре 
праксе. Све ово води јачању капацитета запослених у домену осигурања 
квалитета рада на подручју образовања. Како наведене активности није 
могуће директно повезати са пројектима, средства се планирају у оквиру 
редовног функционисања.  

У оквиру групе 422 - Трошкови путовања, планирамо извршење 
трошкова по следећој економској класификацији: 

422100 - Трошкови службених путовања у земљи                       300.000         

422200 - Трошкови службених путовања у иностран.                490.000 

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада                   20.000 

Укупно из буџета:                                                                          810.000 

422100 - Укупно са сопствених средстава                                     30.000 

 

422 Трошкови путовања - за потребе пројеката    
  

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                        890.000             

 

 Износ – потребе пројеката 

890.000 
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Пројекти: 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе 

Образложење расхода и издатака 

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право 
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству.  

Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних 
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање 
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је 
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија 
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101. 
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09, 
52/11, 55/13). Пројекти се односе на подршку развоју и имплементацији 
осигурању квалитета и учешће на међународним конференцијама које се 
односе на евалуацију установа и постигнућа ученика (SICI радионицама) 
у циљу  дисиминације постојећих и иновације. Вођење и националне 
групе у ЕУ отвореном методу координације (ОМК) у подручју 
међупредметних компетенција са фокусом на предузетништво и ИКТ и 
учешће на састанцима у организацији Европске комисије. 

У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1 

422200 - Трошкови сл. путовања  у иностранство           890.000 

                            Укупно за пројекте:      890.000 

УКУПНО за групу 422: 

Укупно за 422 – потребе Завода - буџет                                          810.000 

Укупно за 422 – сопствена средства                                                 30.000 

Укупно за 422 – пројекти – буџет                                                     890.000 

ТОТАЛ БУЏЕТ                                                                             1.700.000 

ТОТАЛ        –          422                                                                  1.730.000 
 

 

 

423 Услуге по уговору  - за потребе Завода    

   

 Економска класификација 

423 – Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода 

04  - Сопствена средства – потребе Завода 

8.525.000 

1.250.000
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 Износ 

9.775.000 динара – потребе Завода  

 

 Образложење расхода и издатака 

У оквиру групе 423 су намењена за покриће трошкова редовног рада 
Завода - Услуге по уговору, планирамо трошкове по следећој економској 
класификацији,за потребе Завода, из буџета: 

 

4231 – Aдминистративне услуге (превођење)                                     200.000 

4232 – Услуге за израду софтвера                                                     1.150.000 

(одржавање Web-sajta Завода 910.000 и остале компјутерске услуге и 
одржавање књиговодственог програма – 240.000) 

4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених                               285.000 

(трошкови стручних усавршавања запослених) 

4234 – Услуге информисања                                                                 100.000 

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа) 

423521 – Правно заступање                                                                   100.000 

423591  –  Накнаде члановима управног одбора                              1.050.000 

423599  –  Остале стручне услуге                                                      3.500.000 

423621 – Угоститељске услуге                                                                90.000 

423700 – Репрезентација 650.000 

423911 - Остале опште услуге                                                            1.400.000 

(домар 250.000, обезбеђење 830.000, остало 320.000)  

Укупно за потребе Завода из буџета:                           8.525.000

 

У оквиру групе 423 – Услуге по уговору, за потребе Завода, односно, 
организацију редовног функционисања процеса рада, планирамо 
извршење трошкова по следећој економској класификацији, са 
сопствених средстава : 

4235 – Стручне услуге                                                                   500.000 

4236 – Угоститељске услуге                                                                  100.000 

4237 – Репрезентација                                                                            650.000 

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:                           1.250.000

 

423- Потребе Завода буџет + соп.средства                             9.775.000 
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423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

   

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању - буџет 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                              19.685.000 

04 – Соствена средства 4.800.000 

 

 Укупан износ пројекти – Програм 1 

24.485.000 динара  

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и 
амалитичке послове, специјализоване услуге (424000), услуге испитивача и 
водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука 
наставника  (423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за 
реализацију семинара (423600), услуге превођења (423100), компјутерске 
услуге везане за активност реализације уписа у средње школе (423200), као 
и услуге израде радних и промотивних материјала (423400). 

Планирамо исплату око 200 сарадника које ћемо ангажовати путем 
уговора о делу и око 100 сарадника потем уговора о ауторском делу, а 
за потребе пројеката Завода, са позиције 4235 – стручне услуге. 
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УКУПНО за групу 423 (програмска активност 1): 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

- Са сопствених средстава – за потребе пројеката 

 

 
8.525.000 

19.685.000 

28.210.000 

 
1.250.000 

4.800.000 

 

ТОТАЛ - 423 (пројекти 24.485.000 + потребе Завода 9.775.000)  -            34.260.000 

 

 

424 Специјализоване услуге  - за потребе Завода   

 

                       Економска класификација 

424 – Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета      590.000 

04 - Сопствени приходи     750.000  

 

 Укупан износ 

1.340.000 динара – потребе Завода 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Са наведене економске класификације са буџета, средства су намењена 
ангажовању образовних институција или других правних лица које 
пружају услуге едукације, а које су потребне за реализацију наших 
програмских активности (Регионални центри, школе) у износу од 300.000. 
Такође, средства су планирана за трошкове ресертификације система 
менаџмента квалитетом према ISO 9001 и ISO 27001, без које би дошло до 
аутоматског одузимања сертификата, у износу од 290.000 динара. Средства 
су планирана на економској позицији 424900 – Остале специјализоване 
услуге. 

Хонорар консултанта за ИСО 27001 платићемо са стручних услуга – 
потребе Завода. 

Са сопствених средстава средства су планирана за редовни годишњи 
систематски преглед запослених, са позиције 424300 – Медицинске услуге, 
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као и остале специјализоване услуге за институције које пружају бројне 
образовне услуге из њихових надлежности. 

424900 – Остале специјализоване услуге - буџет    590.000 

424300 – Медицинске услуге – сопствена средства    450.000 

424900 – Остале специјализоване услуге – сопств.средства       300.000 

Укупно за 424 потребе Завода:  1.340.000 

 

 

424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања 

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе -  

 

Економска класификација 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   600.000 

 

 Укупан износ – Програм 1 

600.000 динара 

 

 

УКУПНО за групу 424: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета: 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода: 

 

 
590.000 

600.000 

1.190.000 

750.000 

 

 

ТОТАЛ (програмска активност 1) -  424 (пројекти 600.000 + потребе Завода 1.340.000)  
                                         

                                                                                                                                           1.940.000 

 

 



 

 112

425 Текуће поправке и одржавање       
   

 Економска класификација 

425 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        1.000.000  

04 - Сопствени приходи          800.000 

 

 Укупан износ 

1.800.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10, 
односно, за кречење дела пословне зграде и одржавање-поправку опреме. 

4251 - Средства су планирана за послове реорганизације постојећих 
просторија  у сутерену Завода као и у информатичком кабинету, а 
ради адаптације и отварања нових сала за рад. Потребно је извршити 
измештање кухиње са пратећим водоводним и радовима на 
електичној мрежи. Преостала планирана средства на овој економској 
класификацији биће уложена у неопходно кречење неких канцеларија.  

4252 - Средства планирана на овој групи економске класификације за 
одржавање и поправку опреме неопходна су зато што се у власништву 
Завода налази рачунарска опрема (дигитална штампарија) у којој се 
штампа тестовни материјал за испитивање у оквиру пројеката и 
класификациони испит за националне мањине.  Средства су неопходна да 
би се скупоцене машине одржавале. Такође планирамо и 
реконструкцију пасивне рачунарске мреже у просторијама сутерена. 

У оквиру групе 425 - Текуће поправке и одржавање, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 400.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 600.000

Укупно из буџета: 1.000.000

 

Са сопствених средстава: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 500.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 300.000

Укупно са сопствених средстава: 800.000

Укупно за 425 :                                                                                       1.800.000
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426 Материјал – За потребе Завода       

 

Економска класификација 

 

426 - Материјал 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета  - потребе Завода                                       1.500.000  

04 – Сопствена средства за потребе Завода                                       420.000 

  

                         Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства 

1.920.000 

 Образложење расхода и издатака 

Финансијска средства са позиције 426111 – Канцеларијски материјал 
користиће се за редовно функционисање Завода, као и за финансирање 
програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе  
(Успостављање система управљања квалитетом према захтевима SRPS 
ISO 9001:2008; Израда банке задатака и успостављање процедура за 
њено коришћење; Процена ризика на радним местима и радној околини). 

У оквиру групе 426 - Материјал, за потребе Завода, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета : 

 

426111 – Канцеларијски материјал 

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап. 

426412 – Дизел гориво 

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост. 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно из буџета  за потребе Завода 

 

 
100.000 

300.000 

215.000 

440.000  

445.000 

1.500.000

Са сопствених средстава за потребе Завода: 

426300 – Материјали за образовање запослених 

426400 - Бензин 

426800 – Материјали за угоститељство 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно са сопств.средстава-потребе Завода 

Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред. 

 
10.000 

120.000 

150.000 

140.000  

420.000

1.920.000
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426 Материјал – за потребе пројеката   

     

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању - буџет 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                    2.250.000 

 

 Износ – програм 1 

2.250.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за 
штампање тестова и других материјала за реализацију завршног испита у 
основном образовању, испитивања постигнућа ученика и друга 
истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних група, 
рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, 
маказе и др.) 

 

 

УКУПНО за групу 426: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

- Сопствена средства – потребе Завода 

1.500.000 

2.250.000 

3.750.000 

420.000 

ТОТАЛ    -   426 (програмска активност 1) 4.170.000
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462 Дотације међународним организацијама за потребе пројеката 

 

Економска класификација 

462121 – Текуће дотације међународним организацијама 

 

 

                         Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета - 425.000    динара 

 

 Укупан износ 

425.000 динара 

 

Образложење расхода и издатака 

Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне 
чланарине на име чланства за 2020. годину међународној 
организацији SICI. 

 

482 Порези и таксе          

 

Економска класификација 

482200 – Обавезне таксе 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        120.000     

04 – Сопствена средства      100.000  

 

 Укупан износ 

220.000 динара 

 

У оквиру групе 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета: 
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482100 – Регистрација возила 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

Са сопствених средстава: 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

20.000 

50.000 

50.000 

 
50.000 

50.000 

 

 Образложење расхода и издатака 

Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе, 
обавезне таксе, итд.  

С обзиром на то да су Заводи формирани као посебна правна лица – 
установе из области образовања, ова средства су намењена за њихов 
редован рад и функционисање. 

 

 

 

 

 

     483 Новчане казне и пенали    

 

 Економска класификација 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова 

 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

101.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, отварамо апропријацију за 
евентуалне трошкове везане за наведену економску класификацију. 

Са сопствених средстава планирамо средства за исту намену, а за покриће 
нав едених трошкова услед евентуалног негативног окончања судског 
спора по Завод са бившим запосленим. 

 

 



 

 117

      485 Накнаде штете    

 

 Економска класификација 

485100 – Остале накнаде штете 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           200.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

300.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, планирамо покриће трошкова за 
евентуралне накнаде штете запосленима.. 

Са извора финансирања 04 – Сопствена средства, планирамо покриће трошкова за 
евентуалне накнаде штете. 

 

512            Машине и опрема за потребе Завода      

 

 Економска класификација 

512200 – Административна опрема 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           -                                                             1.000.000 

04 – Сопствена средства         -                    1.950.000 

 Износ 

2.950.000 

 

 За потребе Завода са буџета планирамо набавку административне опреме 
неопходну за редовно функционисање Завода (компјутерска и електронска опрема) 
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Сопствена средства: 

512230 – Комуникациона опрема 

512211 – Канцеларијска опрема 

512220 – Рачунарска опрема 

Укупно сопствена средства: 

 

 

                 50.000 

               650.000 

1.250.000

 1.950.000

Укупно опрема за потребе Завода:             2.950.000 

 

 

512 Машине и опрема за потребе пројеката   

   

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                      2.600.000 

 

 Износ 

2.600.000 динара 

 

 

 Образложење расхода и издатака 

Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних 
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и 
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање 
хардверских капацитета Завода. 

Завод је зато планирао набавку компјутерске опреме која може да помогне 
мултиваријабилну штампу, убрзање процеса учитавања и обраде података 
(оптички читач) и гарантовање безбедности и тајности електронских 
облика тестовних и других материјала.  

Планимо набавку две црно - беле машине за штампу у износу од 
2.000.000 као и рачунарске опреме запослених, у износу од 600.000 
динара. 
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УКУПНО за групу 512: 

01 – Приходи из буџета – потребе пројеката 

04 – Сопствена средства – потребе Завода 

Укупно - 512 

 

 
 

3.600.000 

1.950.000 

5.550.000  

 

 

515 Нематеријална имовина     

 

 Економска класификација 

515100 – Нематеријална имовина  

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    423.000 

 Износ 

423.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за продужење важења лиценци. 

 

 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

БУЏЕТ СС МТ 15 ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

82.998.000 12.608.000 - - 95.606.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У 
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

  

Приоритет 

Висок 

 

 Распоред средстава 

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 9.400.000 6.200.000 6.200.000

Сопствена средства 1.100.000 1.100.000 1.100.000

Донација Уницеф - - -

Укупно 10.500.000 7.300.000 7.300.000

  

 

 Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу) 

2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у 
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности 
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и 
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала 
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката: 

2.1. Унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa 
шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa у домену вредновања - 
буџет 

2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа 
ученика  - сопствена средства 

2.3. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена 
средства. 
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423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

   

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj 
хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa у домену вредновања - буџет 

2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика  - 
сопствена средства 

2.3. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена средства. 

 

Економска класификација 

 

423 - Услуге по уговору 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                         4.300.000  

04 - Сопствени приходи                                                                        1.100.000 

  

 Укупан износ 423 – програмска активност 2 

5.400.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и 
амалитичке послове, услуге испитивача и водитеља који ће вршити 
реализацију истраживачких активности и обука наставника  (423500), 
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара 
(423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге (423200), као и 
услуге израде радних и промотивних материјала (423400). 

Планирамо исплату око 79 сарадника по уговору о ауторском делу, за 
реализацију пројектата Завода, са позиције 4235 – стручне услуге, са 
буџета. 
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424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 
Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет  

 

 

 

 

 

Економска класификација 

 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   1.900.000 

 

Укупан износ 424 – програмска активност 2 

 

1.900.000 динара 

 

 

 

 

 

БУЏЕТ СС УКУПНО 

6.200.000 1.100.000 7.300.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
 Приоритет 

Висок 

 
 
 Распоред средстава 

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 3.268.000 3.109.000 8.250.000

ИПА пројекти 

Остали извори 

Укупно 3.268.000 3.109.000 8.250.000

  
                       Опис програма 

У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се 
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег 
система која је урађена на националном, односно интернационалном 
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре 
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се 
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру 
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је 
предвидео следећи пројекат: 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у 
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности у 
области осигурања квалитета образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 
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423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

Економска класификација 

423 - Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                      2.879.000 

 

 Укупан износ 423 – Програм 3 

2.879.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
Завода – обучених испитивача који ће вршити реализацију испитивања 
(423500), као и трошкови организовања обуке за испитиваче (423600), и то 
око 120 сарадника по уговору о делу и 20 сарадника путем ауторских 
хонорара, са буџета. 

 
426 Материјал – за потребе пројеката   

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                        230.000 

 

 Укупан износ 426 – програм 3 

230.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

426111 - за штампање тестова и других материјала за истраживање, 
приручника за испитиваче, и материјал за рад радних група, рад на 
семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, маказе)  

 
 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

БУЏЕТ СС ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

3.109.000 - - 3.109.000 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – Укупни буџет за 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- За потребе Завода са буџета                                            56.548.000

- За потребе пројеката са буџета                                       35.759.000

Буџетска средства 92.307.000

Укупна буџетска средства - ЛИМИТ 92.307.000

- За потребе Завода са сопствених средстава                   7.808.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава              5.900.000

Сопствена средства 13.708.000

Укупно (буџет + сопствена средства) 106.015.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена средства) 41.659.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХСРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ  ЗА ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА  04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

 
 
1. Плате  411000 *******************                             1.194.000 

 
 Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама. 
За потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо 

средства у износу од 1.194.000 динара за економску класификацију 411, због 
финансирања прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу.  

Такође, на основу члана 36. став 1. тачка 8. Статута Завода и Закона о раду 
("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), донет је нов Правилник о 
оцењивању запослених. Евентуално награђивање запослених планирамо да 
исплатимо са ове позиције сопствених средстава. 

Напомињемо да потреба финансирања прековременог рада произилази 
и због недовољног броја запослених у Заводу (30); поред наведеног 
наглашавамо да прековремени рад никада нисмо финансирали из буџетских 
средстава. 

 
2. Соц. доприн. на терет послодавца  412000         *****                    214.000 
 
Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  

социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 
2019. години. 
 

3. Накнаде у натури – 413000             ***************                       220.000 
 
Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, 

на економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 
динара, а у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду (“Службени гласник РС“, 
бр. 75/2014). 

 
4. Социјална давања запосленима 414000     ************               200.000 
 
Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у 

медицинском лечењу, и друге врсте помоћи у складу са законом; планирамо 
следеће исплате: 

 
414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 140.000 
414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог                                 60.000 
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5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416000   ***      360.000 
 

             Средства планирамо за исплату јубиларних награда запосленима и остале награде у 
складу са законом. У члану 120. став 1. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), прописано је да општим актом, односно 
уговором о раду, може да се утврди право на јубиларну награду. 

 Чланом 54. став 1. тачка 2) Правилника о раду Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања прописана је јубиларна награда запосленима, на основу радног 
стажа запослених оствареног у Заводу. 

У 2019. години петоро запослених Завода остварују право на јубиларну награду за 
десет година рада у Заводу. 

 
416110 – Награде запосленима                                                                    360.000 

 
 
6. Стални трошкови 421000             ***************                          120.000 
   
Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови платног 

промета везани за стицање и потрошњу сопствених средстава Завода, као и 
трошкови закупа опреме, а у циљу обезбеђења редовног функционисања процеса 
рада у условима рестриктивних опредељених буџетских средстава, по следећој 
структури:  
 
421111 – Трошкови платног промета                                                                      40.000 
421622 – Закуп административне опреме                                                               80.000 
 
 

7. Трошкови путовања   422000             ***************                     30.000 
 
            Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право на 
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, 
односно, на исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству.  
 

422100 – Трошкови службених путовања у земљи  
                                 
Потребе Завода:                            30.000  

 
            8. Услуге по уговору  423000          ******************                   6.050.000 
 
             Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 55/13, 88/17) прописује да Завод обавља послове у области праћења и 
вредновања степена остварености циљева образовања, задатака и општих и 
посебних стандарда по нивоима и врстама, као и друге послове у складу са 
законом, актом о оснивању и статутом.  

Средства планирана у оквиру ове класификације неопходна су за 
обезбеђење редовног функционисања процеса рада, односно, за потребе Завода. 
Средства са ове позиције планирамо на следећи начин:  
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Потребе Завода: 
 

 
4235 – Стручне услуге 500.000
4236 – Угоститељске услуге 100.000
4237 – Трошкови репрезентације             650.000  

             Укупно – потребе Завода: 1.250.000
 
 

Потребе пројеката: 
 
 
4235 – Стручне услуге 4.800.000

             Укупно – потребе пројеката: 4.800.000
 

 
Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне 

услуге, биће потребни за исплату ауторских хонорара спољних сарадника, а за 
реализацију дела пројекта 1.2, који се финансира са сопствених средстава, и то око 
100 сарадника ангажованих путем уговора о ауторском делу. 

 
9. Специјализоване услуге  424000                         ******                    750.000 
 
Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске 

услуге, у износу од 450.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски 
преглед запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге. 
Средства планирана на конту 424900 – остале специјализоване услуге у износу од 
300.000 динара планирамо за покриће трошкова ангажовања десет Регионалних 
центара са територије Србије, а за њихово ангажовање за пружање бројних 
образовних услуга из њихове надлежности, а у сврху унапређења пројектних 
активности Завода, као и за остале потребне специјализоване услуге, у сарадњи са 
разним научним институцијама из области образовања за реализацију пројектних 
активности Завода. 
 
 

10. Текуће поправке и одржавање  425000              ******                 800.000 
 
Средства су опредељена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 

10. 
 Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање и 
поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази скупоцена 
рачунарска опрема коју је неопходно одржавати. 

За потребу кречења и осталих реконструкција зграде, планирамо средства на 
економској класификацији 425100. 
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За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне 
делатности Завода за које немамо довољно опредељених буџетских средстава, 
планирамо средства на економској класификацији 425200. 

Средства планирамо на следећи начин: 
 
Потребе Завода: 
 

 
4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000
4252 – Текуће поправке и одржавање опреме  300.000

             Укупно – потребе Завода: 800.000
 

11. Материјал   426000          **********************                       420.000        
  
 Члан 17. и члан 23. Закона о основама система образовања („Службени 
гласник РС“ бр. 62/03, 64/03, 58/04, 64/04, 88/17) прописују да Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања у оквиру својих организационих јединица 
обавља делатности из области унапређења и развоја образовања, развоја програма и 
уџбеника, професионалног развоја запослених у образовању као и вредновање 
квалитета образовања и васпитања. За реализацију овог обима послова планирана 
су средства на групи економске класификације 426 – материјали.  
 
 

Потребе Завода:      
                      

426300 – Материјали за образовање и усавршавање запослен. 10.000
426400 -  Бензин 120.000
426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150.000
426900 – Материјали за посебне намене 140.000  

 Укупно - потребе Завода: 420.000
                              

 
 12. Порези        482  **********************                           100.000 

 
 Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске 
класификације.  
 
 13. Новчане казне и пенали 483      **********************   100.000 
             
            Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске 
класификације.  
 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова                              100.000 
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14. Накнаде штете 485      **********************                          100.000 
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске класификације.  
 

485100 – Остале накнаде штете                                                                 100.000 
 
 
15. Административна опрема 512 ***********                      1.950.000 
 
Средства су планирана за набавку основних средстава са економске 

класификације 512000 – Административна опрема, а у сврху набавке опреме 
(метални орман – каса за информатику, столови за велику салу, столице – 
биоскопска поставка за велику салу, полице за књиге), по следећој спецификацији: 

 
 
Потребе Завода:      
 
                      

512210 – Канцеларијска опрема 650.000
512220 -  Рачунарска опрема 1.250.000
512230 – Комуникациона опрема 50.000

 Укупно - потребе Завода: 1.950.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 1):  12.608.000 
 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 
 
            16. Услуге по уговору  423000          ******************                 1.100.000  
 
Средства су намењена за покриће трошкова реализације пројеката Завода 2.2. и 
2.3.,а потрошњу планирамо на следећи начин:  
 

Потребе пројеката: 
 
4235 – Стручне услуге 1.000.000
4236 – Угоститељске услуге 100.000

             Укупно – потребе пројеката: 1.100.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 2):    1.100.000 
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Укупна планирана сопствена средства за 2019. годину – 13.708.000 динара  
(потребе Завода 7.808.000 + пројекти 5.900.000) 
 
Програмска активност један – 2001 0008 – Осигурање квалитета у систему 
образовања 
Планирана средства 12.608.000 (потребе Завода 7.808.000 + пројекти 4.800.000) 
 
Програмска активност два – 2001 0009 – Пружање стручне подршке 
установама у доменима вредновања и самовредновања 
Планирана средства 1.100.000 (пројекти). 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

 
 
 
У члану 5. став 2. Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“ бр.73/04), коју је донела Влада Републике Србије, 
прописано је да Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима установе утврђеним Законом, овом одлуком и статутом Завода. У 
члану 6. поменуте одлуке прописано је да Завод може стицати приходе непосредно 
од корисника, продајом производа и услуга на тржишту, донаторством и из других 
извора, у складу са законом.  
У члану 14. Статута Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 
прописано је да Завод може, без уписа у судски регистар да обавља и друге 
делатности које служе делатности уписаној у судски регистар, које се уобичајено 
обављају уз те делатности, у мањем обиму или привремено. Такође, у члану 17. 
Статута утврђено је да се средства за оснивање и рад Завода обезбеђују, између 
осталог и из прихода које Завод оствари обављањем послова из своје надлежности 
и других извора, у складу са законом. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 132

(СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА) 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2019. години, потребно је 
буџетских средстава  92.307.000 динара, што представља лимит за 2019. годину (табела 
бр. 1). 

 

 
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2019. годину 

 

 

Економ. 
шифра 

Опис БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА 

Донације 
15 

Донације 
06 

УКУПНО 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

411 Плате 31.220.000 1.194.000   32.414.000

4111 Плате, додаци и накнаде 31.220.000 1.194.000   32.414.000

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

5.587.000 214.000
 

 5.801.000

4121 Допринос за ПИО 3.745.000 145.000   3.890.000 

4122 Допринос за здравствено осиг. 1.600.000 61.000   1.661.000

4123 Допринос за незапосленост 242.000 8.000   250.000

413 Накнаде у натури 1.000 220.000    221.000 

4131 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

414 Социјална давања 
запосленима 

270.000 200.000
 

 470.000

4143 Отпремнине и помоћи 270.000 140.000   410.000

4144 Помоћ у медицинском лечењу 60.000   60.000

415 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000
 

 1.300.000

4151 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000   1.300.000

416 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

4161 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000   4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 40.000   220.000

4212 Енергетске услуге 1.660.000   1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000   920.000

4214 Услуге комуникација 1.130.000    1.130.000 

4215 Трошкови осигурања 110.000    110.000 

4216 Закуп опреме 80.000   80.000

422 Трошкови путовања 1.700.000 30.000   1.730.000
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4221 Трошкови службених 
путовања у земљи 

300.000 30.000   330.000

4222 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

1.380.000   1.380.000

4223 Трошкови путовања у оквиру 
реддовног рада 

20.000    20.000 

423 Услуге по уговору 28.210.000 6.050.000   34.260.000

4231 Административне услуге 350.000   350.000

4232 Компјутерске услуге 1.350.000   1.350.000

4233 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

285.000   285.000

4234 Услуге информисања 350.000   350.000

4235 Стручне услуге 23.235.000 5.300.000   28.535.000

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

590.000 100.000   690.000

4237 Репрезентација 650.000 650.000   1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000   1.400.000

424 Специјализоване услуге 1.190.000 750.000   1.940.000

4243 Медицинске услуге 450.000   450.000

4249 Остале специјализоване 
услуге 

1.190.000 300.000   1.490.000

425 Tекуће поправке и 
одржавање 

1.000.000 800.000 
 

 1.800.000 

4251 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

400.000 500.000   900.000

4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

600.000 300.000   900.000

426 Материјал 3.750.000 420.000   4.170.000 

4261 Административни материјал 2.350.000    2.350.000 

4263 Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

300.000 10.000   310.000

4264 Материјали за саобраћај 215.000 120.000   335.000

4268 Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

440.000 150.000   590.000

4269 Материјали за посебне намене 445.000 140.000   585.000

444 Трошкови задуживања -   -

4441 Негативне курсне разлике -   -

462 Дотације међун.организ. 425.000   425.000

4621 Текуће дотације 
међународним организацијама 

425.000   425.000

482 Порези 120.000 100.000   220.000

4821 Остали порези 20.000   20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000   100.000

4823 Новчане казне и пенали 50.000 50.000   100.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000   101.000

4831 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.000 100.000   101.000

485 Накнаде штете 200.000 100.000   300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 100.000   300.000

512 Машине и опрема 3.600.000  1.950.000    5.550.000 

5122 Административна опрема 3.600.000 1.950.000   5.550.000

515 Нематеријална имовина 423.000   423.000

5151 Компјутерски софтвер 423.000   423.000

  УКУПНО ПА 1 82.998.000 12.608.000   95.606.000 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 

421 Стални трошкови      
4211 Трошкови платног промета      
4214 Услуге комуникација      
423 Услуге по уговору 4.300.000 1.100.000   5.400.000 

4231 Административне услуге 100.000    100.000 
4232 Компјутерске услуге      
4234 Услуге информисања      
4235 Стручне услуге 4.200.000 1.000.000   5.200.000 
4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство  100.000   100.000 
424 Специјализоване услуге 1.900.000    1.900.000 

4249 Остале специјализоване 
услуге 1.900.000    1.900.000 

426 Материјал      
4261 Административни материјал      

 УКУПНО ПА 2 6.200.000 1.100.000   7.300.000 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

423 Услуге по уговору 2. 879.000    2. 879.000 
4231 Aдминистративне услуге 100.000    100.000 
4234 Услуге информисања 100.000    100.000 
4235 Стручне услуге 2.659.000    2.659.000 
4236 Угоститељске услуге 20.000    20.000 
426 Материјал 230.000    230.000 

4261 Административни материјал 230.000    230.000 
 УКУПНО ПА 3 3.109.000    3.109.000 
 УКУПНО ПА 1+2+3 92.307.000 13.708.000   106.015.000 

 
БУЏЕТ = 92.307.000  (ЛИМИТ ЗА 2019.) 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе, Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и Националног просветног савета, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања планира рад у оквиру три програмске области: 

– ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА  
– ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 

ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 
– ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ.  

ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања 

1. У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, 
Завод ће организовати програмске активности из домена припреме општих стандарда 
постигнућа у основној и средњој школи; примене стандарда квалитета рада образовних 
установа и припремања програма и инструмената завршног испита (члан 22. Закона, став 2. 
тачка 1. алинеја 1, 2, 4 и 5) у оквиру следећих пројеката: 

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању - буџет 

 

ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2. У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У 
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из 
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена 
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и 
самовредновања установа, као и припремање материјала за испитивање и оцењивање 
ученика (члан 22. Закона, став 2. тачка 6) у оквиру следећих пројеката: 

 

2.1. Унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj 
хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa у домену вредновања - буџет 

2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика  - 
сопствена средства 

2.3. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена средства 
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ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању  

У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће 
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и праћења 
усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са 
системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља 
(члан 22. Закона, став 2. тачка 2. и 7)  у оквиру следећих пројеката: 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја 
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета 
образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 

 

Пројекти који предвиђају активности усмерене на испитивање постигнућа ученика, 
осигурање квалитета рада установа и истраживања у образовању захтевају буџетска 
средства у износу од 35.759.000 динара. Укупна вредност пројеката са свих извора 
финансирања износи 41.659.000 динара. 
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

1.1. ПОДРШКА СИСТЕМУ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ И НИВОУ 
УСТАНОВЕ 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини.  

Активности у пројекту Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу 
и нивоу установе заснивају се на Закону о основама система образовања и васпитања и 
изменама и допунама („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 чланови 22, 48, 49, 
151), као и на низу подзаконских аката: Правилнику о стандардима квалитета рада 
установе („Службени гласник РС“ 7/11 и 68/12); Правилнику о вредновању квалитета рада 
установа („Службени гласник РС“, 9/12); и Правилнику о испиту и стручном усавршавању 
просветних саветника („Службени гласник РС“, 78/13, члан 15). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу 
установе, тако и на нивоу система у целини. Специфични циљеви се односе на унапређење 
процеса вредновања у установама укључујући унапређивање стандарда квалитета рада 
установа и методологије вредновања установа, развој капацитета просветних саветника за 
стручно-педагошки надзор и екстерно вредновање, праћење усаглашености система 
вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима вредновања и 
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља, као и унапређивање рада 
екстерних евалуатора кроз међународну и регионалну сарадању са сличним институцијама. 
Потребна финансијска средства: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 150.000  

423400 Услуге информисања 250.000  

423200 Компјутерске услуге 200.000  

423500 Стручне услуге 2.535.000  

423600 Угоститељске услуге  300.000  

424900 Специјализоване услуге 600.000  

426000 Материјал 100.000  

422200 Путни трошкови 890.000  

462000 Дотације 425.000  

Тотал динара: 5.450.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  
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1.2. РАЗВОЈ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У 
ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом 
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном 
образовању и васпитању (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени 
гласник РС“, број 72/09, 55/13, члан 82). 

Пројекат Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у 
основном образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме 
програма и инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању и обради 
и анализи резултата испита (Закон, члан 22, став 2. тачка 1. алинеје 4 и 5). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развијање тестова знања за мерење образовних постигнућа 
ученика на крају основног обавезног образовања − праћење постигнућа ученика у односу 
на националне образовне стандарде у области наставе Српског/Матерњег језика, 
Математике, Биологије, Историје, Географије, Физике и Хемије на српском језику и 
језицима националних мањина. Специфични циљеви пројекта односе се на продукцију 
задатака и тестова који су у вези са наставним областима образовних стандарда, допуну 
постојеће базе задацима који задовољавају критеријуме ваљаности и поузданости и која 
ће бити употребљена у процесу завршног испита. 
 
 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 150.000

423500 Стручне услуге 8.000.000

426000 Материјал 2.000.000

512000 Машине и опрема 2.600.000

515000 Нематеријална имовина -

Тотал динара: 12.750.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије.  
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ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: За део пројекта који се односи на припреме збирки за 
завршни испит. 

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 4.800.000

Тотал динара: 4.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 
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1.3. РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ - ПРИПРЕМАЊЕ 
УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА МАТУРСКИХ ИСПИТА  

.  

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Опис/Пројекат обухвата следеће: 

 Формирање стручних тимова за релевантне предмете. 
 Стручни тим анализира правилнике о наставном програму за средње образовање и 

васпитање, одобрене уџбенике, образовне стандарде постигнућа за крај средњег 
образовања, ради издвајања кључних компетенција, у наведеним предметима.  

 Састављање илустративних задатака.  
 Избор потребних задатака и пилотирање.   
 Припремање/превод тестова на језицима националних мањина. 

 
 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развијање услова који омогућавају да се систем матурских 
испита успостави у законски дефинисаном року, као и прилагођавање учесника у 
образовном систему изазваним променама (Закон, члан 83). 

Пројекат треба да осигура услове за развој националних испита (опште и уметничке 
матуре) на начин који треба да задовољи критеријуме праведности и ефикасности.  

Специфични циљ се односи на дефинисање програма и низа илустративних задатака из 
наставних предмета дефинисаних у концепту опште и уметничке матуре.  

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 50.000

423500 Стручне услуге 3.050.000

426000 Материјал 50.000

Тотал динара: 3.150.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 
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1.4. РАЗВОЈ БАНКЕ ЗАДАТАКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Након завршеног четвртог разреда средњег општег образовања, ученик полаже општу 
матуру, а наког завршеног четвртог разреда средњег уметничког образовања, уметничку 
матуру (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 
72/09, члан 83 и члан 84). 

Пројекат Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању 
заснива се на стручним пословима Завода у области припреме базе задатака који ће бити 
коришћени за иницијално и пробно тестирање у средњем образовању и васпитању (Закон, 
члан 22). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развој задатака и инструмената који задовољавају критеријуме 
ваљаности и поузданости и који ће бити употребљени у процесу завршног испита у 
средњем образовању, као и развој специфичног софтвера за прикупљање и обраду 
података у процесу реализације завршних испита, као и анализу података у циљу 
унапређења система. 

Специфични циљеви се односе на формирање базе задатака која садржи све наставне 
области заступљене у образовним стандардима за мерење образовних постигнућа ученика 
ради селекције на крају циклуса обавезног образовања, као и евалуације система у целини 
праћењем постигнућа ученика у односу на националне образовне стандарде у изабраним 
областима. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

422000 Путни трошкови -

423500 Стручне услуге 5.000.000

426000 Материјал 100.000

Тотал динара: 5.100.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије.  
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 

2.1. УНAПРEЂИВAЊE EФEКТИВНOСТИ СИСТEМA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA 
ШКOЛA И РAЗВOJ ХOРИЗOНТAЛНOГ УЧEЊA ИЗМEЂУ ШКOЛA У ДОМЕНУ 
ВРЕДНОВАЊА 

 

ОПИС, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

На основу надлежности прописаних чланом 22. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13), Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања обавља стручне послове који се односе на вредновање квалитета 
рада установа, пружања стручне подршке Министарству и надлежним саветима по 
питањима осигурања квалитета и прикупљања и обраде података, пружање стручне 
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; као и 
праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и 
васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања 
европских земаља. 

Активности у пројекту Подршка школи након спољашњег вредновања заснивају се на 
Закону о основама система образовања и васпитања и изменама и допунама („Службени 
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 чланови 22, 48, 49, 151), Закону о основном 
образовању („Службени гласник РС“, 55/13), као и низу подзаконских аката: Правилнику о 
стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ 7/11 и 68/12); Правилнику о 
вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, 9/12); Правилнику о 
Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, 38/13); Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, 85/13, члан 22) и 
Правилнику о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник 
РС“, 78/13, члан 15). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу 
установе, тако и на нивоу система у целини.  

Специфични циљеви се односе на унапређивање квалитета рада школа које нису оствариле 
минимум стандарда квалитета, оснаживање запослених у установама за самовредновање 
наставе и учења и развојно планирање школе, остваривање сарадње и хоризанталног учења 
међу колегама једнаких по позицији и образовању (наставници и директори), развој 
капацитета саветника/спољних сарадника за подршку наставницима и установама.  

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници, школе у 
Србији 



 

 143

Потребна финансијска средства – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Републике Србије 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 100.000  

423200 Компјутерске услуге  

423400 Услуге информисања  

423500 Стручне услуге 4.200.000  

424000 Специјализоване услуге 1.900.000  

423600 Угоститељске услуге  

426000 Материјал  

Тотал динара: 6.200.000  

 

 

 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 
и подржава га Уницеф и Центар за образовне политике.  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

Др Гордана Чапрић, заменик директора 

Спец. Јелена Најдановић Томић, рукводилац Центра за стандарде 
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2.2. ПOДРШКА САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности, 
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу 
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и 
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, 55/13 члан 22). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је осигуравање квалитета образовања у Србији кроз унапређивање процеса 
самовредновања, односно праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких 
постигнућа. Специфични циљеви су стварање услова за унапређивање праксе 
самовредновања у области праћење постигнућа ученика, унапређивање знања и 
компетенција наставника у области примене аналитичког оцењивања, уједначавања 
критеријума оцењивања и објективнијег оцењивања образовних постигнућа ученика и 
унапређивање знања и компетенција наставника у области израде задатака и примене 
квалитетних низова задатака објективног типа у оцењивању образовних постигнућа 
ученика.  

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 500.000  

426000 Материјал 50.000  

Тотал динара: 550.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Сопствена средстава. 
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2.3. САМОВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ШКОЛА/УСТАНОВА 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности, 
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу 
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и 
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, члан 22). 

Самовредновање се користи као механизам за унапређивање квалитета образовања у 
готово свим државама у Европи. 

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је унапређивање развијања културе вредновања и самовредновања у 
школи/установи. Специфични циљеви се односе на разумевање самовредновања као 
механизма за побољшање квалитета рада школе и повећање компетенција запослених за 
планирање и реализацију самоевалуације у школи/установи. 

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 500.000  

423600 Угоститељске услуге  

426000 Материјал 50.000  

Тотал динара: 550.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Сопствена средстава. 
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ПРОГРАМ 3: ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

 

3.1. ПРОЈЕКАТ: ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА И ИСХОДА ПРОГРАМА 
ОГЛЕДА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМA И ДРУГЕ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКЕ 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА   

ОПИС ПРОЈЕКТА 

На основу члана 101. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), Завод је надлежан за давање оцене остварености 
циљева и исхода на крају одобреног програма огледа и за достављање предлога министру, 
који на основу тога и извештаја о праћењу огледа доноси одлуку о његовој даљој примени. 
Предвиђено је да период за реализацију програма огледа не може бити дужи од пет година, 
при чему се у петој години оглед вреднује. Осим наведеног, члан 178. истог закона 
прописује надлежност Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 
вредновању програма огледа чија је реализација започела на основу претходног закона, 
што се односи на све постојеће програме огледа у предшколском, основном и средњем 
образовању и васпитању. 

Други главни основ за реализацију овог пројекта налази се у захтевима садржаним у 
документу Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Наведена стратегија 
усвојена је 2013. године, а посебно поглавље у овом документу посвећено је развоју 
основног образовања и васпитања. У конкретизацији активности које треба да допринесу 
развоју овог нивоа образовања утврђене су следеће акције: унапредити систем анализе 
постигнућа ученика и коришћења резултата анализа за промене у образовној политици и 
проширивање репертоара инструмената за вредновање и предмета у којима се врши 
вредновање. 

Због обима и комплексности пројекта програмирање је извршено кроз две компоненте: 
вредновање огледа и аналитичко-истраживачке активности. 

1. Вредновање огледа 

Програми огледа се реализују од 2003. године, према претходном Закону о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/04 и 62/2004).  

Ограничења која произилазе из временских, материјалних и организационих капацитета 
нужно захтевају да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као носилац 
политике развоја образовања, одреди највише четири програма огледа на нивоу средњег 
стручног образовања које је потребно вредновати до краја 2017. године.  

Прописане надлежности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези са 
програмима огледа веома јасно се односе на вредновање остварених резултата у односу на 
циљеве и исходе. Због тога ће највећи број пројектних активности бити усмерен на 
прикупљање релевантних и објективних података о постигнутим резултатима и за процену 
адекватности програма огледа, али и на развој инструмената за објективно мерење 
резултата учења и испитивање задовољства учесника у програмима огледа који ће бити 
предмет испитивања.   
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Анализом програмских докумената, на основу којих се реализују програми огледа, 
утврђено је да се у дефинисању циљева и исхода образовања у значајном броју програма 
није водило рачуна о прецизности и мерљивости истих. Дате формулације могу утицати на 
квалитет реализације огледа, самовредновање и интерно вредновање остварености циљева 
и исхода, посебно у оним програмима огледа у стручном образовању, који су конципирани 
модуларно. Због тога је планирано да се представници Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања укључе у разматрање нових поднетих иницијатива за увођење 
огледа, како би се обезбедили услови за доследну примену члана 101. системског закона, а 
што је и предвиђено новом методологијом за развој, увођење, праћење и вредновање 
програма огледа у средњем стручном образовању.  

 

2. Аналитичко-истраживачке активности  

Када је у питању друга компонента пројекта – аналитичко-истраживачке активности, 
важно је истаћи да резултати ових анализа и истраживања треба да буду основа за 
утврђивање предлога за доносиоце одлука у систему, а биће употребљени и за припрему 
стручних материјала за унапређивање наставе и учења у основним школама. Индиректно, 
резултати истраживања биће употребљени за унапређивање капацитета стручних тимова за 
израду задатака и тестова и обуку наставника да тестове и задатке користе у праћењу 
напредовања ученика. 

Пројекат подразумева остваривање низа истраживања различитог обима и обухвата 
ученика различитог узраста у основној школи, којима се испитује обим и квалитет 
резултата учења, а посебно у односу на стандарде постигнућа на крају првог и другог 
циклуса. Ова истраживања треба да допринесу и развоју посебних стандарда постигнућа за 
различите нивое у основној школи. 

Главне активности у овом пројекту су:  

 Анализа резултата вредновања на нивоу појединца, одељења, установа, региона и 
система. 

 Припрема предлога за доносиоце одлука, с једне стране, и за установе и 
наставнике, с друге стране, за унапређивање наставе и учења у школама. 

 Израда стручних материјала за наставнике и установе који ће бити у функцији 
активности које су усмерене на развој школа и унапређивање наставе и учења. 
 

Сврха ових активности је да се обезбеде релевантни аналитичко-истраживачки подаци о 
квалитету резултата учења и квалитету процеса наставе и учења који се остварује у 
основној школи. Као коначни резултат овог пројекта очекује се унапређивање образовне 
политике и образовне праксе, која ће уважавати објективне и мерљиве показатеље.  

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Због обима и комплексности пројектних активности у пројекту постављена су три 
главна циља: 

– Спровођење сумативног и спољашњег вредновања рада образовно-васпитних установа у 
четири програма огледа у односу на постављене циљеве и исходе образовања.  

– Обезбеђивање релевантних, поузданих и објективних података од значаја за осигурање 
квалитета образовања и васпитања и развој система за коришћење информација о 
резултатима истраживања на различитим нивоима за потребе развоја установа и система 
образовања и васпитања.  
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– Развој система за коришћење информација о резултатима истраживања на различитим 
нивоима за потребе развоја установа и система образовања и васпитања.   

 

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 350.000  

423600 Угоститељске услуге 20.000  

426000 Материјал 80.000  

Тотал динара: 450.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

ПРЕТПОСТАВКЕ: 

Благовремено достављање података о приоритетима, статусу програма и потребама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у области вредновања постојећих 
програма огледа у основним и средњим школама, благовремено спровођење поступка 
јавних набавки у избору сарадника, благовремени прилив буџетских средстава.  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊА 

Мрс. Софија Вујовић, саветник-координатор 
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3.2 НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА - ВРЕДНОВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА  

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

На основу надлежности прописаних чланом 22. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13), Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања обавља стручне послове у вези са обављањем националних 
испитивања и праћења ученичких постигнућа, вредновања квалитета рада установа, 
пружања стручне подршке Министарству и надлежним саветима по питањима осигурања 
квалитета и прикупљања и обраде података, пружање стручне подршке установама у 
погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних 
стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; као и праћење усаглашености 
система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима 
вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља (Закон, члан 
22). 

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом 
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном 
образовању и васпитању (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени 
гласник РС“, број 72/09, 55/13, члан 82). Национални испити имају троструку функцију: 
сертификација, селекција и вредновање квалитета и једнакоправности образовања.  

Насупрот завршних испита који се сматрају испитима тзв. великог ризика (high-steaks) те 
су подаци који се користе у циљу вредновања ефикасности система у мањој мери валидни,  
последњих деценија у свету се све више спроводе евалуациона истраживања која 
означавамо националним испитивањима (тестирањима).   

Док се национални испити спроводе на целој популацији, национална тестирања се 
реализују на узорку ученика одређеног узраста. Како у истраживању не учествују сви 
ученици, информације се обезбеђују само за образовни систем у целини или његове 
делове, као и факторе који су повезани са успешности ученика. Иако је ограничен број 
директних корисника информација, овакав начин националног испитивања има своје 
предности: подједнако добро може да обезбеде валидне, поуздане и увремењене 
информације у вези са образовним системом, посебно у вези са квалитетом наставе и 
учења. Како захтева мањи обим ангажовања ресурса, стога се може чешће спроводити, 
укључујући и вршење тематских евалуације. 

Прва организована испитивања постигнућа ученика на узорку у оквиру образовног система 
у Републици Србији извршена су у оквиру прoјекта Министарства просвете и спорта 
Републике Србије „Развој школства у Републици Србији“ уз финансијску подршку Светске 
банке и односила су се на национална тестирања ученика 3. и 4 разреда основне школе. 
Национална истраживања су рађена у оквиру предмета Српски језик и Математика, 
имајући у виду да је наставни план и програм у Србији дефинисан јер ова два предмета 
представљају кључне делове плана и програма у нижим разредима основне школе.  

Методолошки оквир је подразумевао састављање мерних инструмената (тестова и 
упитника) одређених метријских карактеристика који су проверавани у пробним 
испитивањима на одговарајућим узорцима. У пробним и главним истраживањима, процес 
испитивања су водили посебно обучени испитивачи, а испитивање је подразумевало рад 
ученика на тестовима и упитницима у учионици. Паралелно са тим, њихови наставници и 
директори попуњавали су посебне упитнике. У главном тестирању, маја 2004. године, 
испитан је репрезентативан узорак ученика 3. разреда, односно 4887 ученика из 119 школа 
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у оквиру 25 административних јединица (округа). Национално тестирање образовних 
постигнућа ученика 3. разреда имало је за циљ да се обезбеде поуздани и валидни подаци о 
томе којим су знањима и вештинама из Српског језика и Математике овладали ученици 
након три године школовања, да се омогући дефинисање стандарда знања из Српског 
језика и Математике за ниже разреде основне школе, да се утврде фактори који утичу на 
образовна постигнућа ученика, те да се започне праћење квалитета разредне наставе у 
Србији на основу понављања националног тестирања у регуларним интервалима. У 
Националном испитивању ученика 4. разреда, маја 2006. године,  учествовало је 5120 
ученика из 125 школа у оквиру 13 административних школских управа. Узорак је био 
репрезентативан за Републику Србију, пропорционалан укупном броју ученика и броју по 
школским управама. Специфични циљеви Националног тестирања ученика четвртог 
разреда били су да се утврде знања, умења и вештине из Српског језика и Математике 
којима су ученици овладали на крају првог образовног циклуса, утврде материјални и 
људски фактори који утичу на образовна постигнућа ученика, сагледају услови у којима 
раде школе, као и стручност и оспособљеност образовног кадра. Крајњи циљ истраживања 
био је прикупљање релевантних података о постојећој образовној пракси, стицање увида у 
реална постигнућа ученика и факторе који на њих утичу у циљу унапређења система 
образовања и васпитања.  

У оквиру ових испитивања сачињени су извештаји са намером да послуже ресорном 
министарству и другим релевантним институцијама и установама као основ за доношење 
одлука важних за унапређивање система образовања. 

Мада је од 2006. године у више наврата планирано, због недостатка финансијских 
средстава национална тестирања нису реализована.      

Пројекат: Национална тестирања - вредновање исхода учења заснива се на стручним 
пословима Завода у области обављања националних испитивања и праћења ученичких 
постигнућа и представља ревитализацију процеса вредновања исхода учења. Пројекат ће 
омогућити низ информација који се односе на остварености општих/међупредметних и 
предметних компетенција у основном и средњем образовању и услове под којима се они 
остварују. 

Ово је нови концепт у нашем образовном систему, заснован на настави и учењу које води 
развоју компетенција и због тога је потребно истражити могућности праћења и процене 
остварености компетенција у оквиру појединих наставних предмета. Општи стандарди 
постигнућа за крај основног и општег средњег образовања и средњег стручног образовања 
у делу општеобразовних предмета дефинисани су на основу очекиваних компетенција које 
ученици треба да развију до краја свог основног или средњег образовања. Поред њих, 
дефинисане се су и опште/међупредметне компетенције које треба да развију сви ученици 
до краја основног односн средњег образовања. Оне су развијане на основу документа 
„Кључне компетенције“ Европске комисије из 2009. године, које подразумевају наставу и 
учење, које доводи до развоја компетенција неопходних за наставак образовања и 
квалитетно укључивање у свет рада и друштвени живот, а које не припадају ни једном 
предмету посебно већ би требало  да се развијају у оквиру сваког предмета.  

Овим пројектом ће се пилотирати модел праћења и процене предметне компетенције за 
најамање 5 општеобразовних предмета и 4 међупредметне компетенције. Нагласак ће 
такође бити стављен на могућност вредновања ученичких постигнућа у развоју 
компетенција кроз формативно оцењивање. Један од резултата пројекта биће и 
инструменти за формативно праћење и процену компетенција које ће наставници моћи да 
користе у школама.  
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ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања 
ученичких постигнућа на основу предметних и опших/међупредметних компетенција, што 
представља стратешки допринос политици образовања у Републици Србији. 

Специфични циљеви односе се на: пилотирање модела праћења и процене предметних 
компетенција за 5 општеобразовних предмета и 4 међупредметне компетенције у основној 
и средњој школи и утврђивање могућност примене овог модела за вредновање ученичких 
постигнућа. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 100.000  

423500 Стручне услуге 2. 309.000  

426000 Материјал 150.000  

Тотал динара: 2.659.000  

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета 
у Београду;  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије РС 

READ – Russian Education Aid for Development 

ПРЕТПОСТАВКЕ: 

Одобравање гранта (READ – Russian Education Aid for Development) 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Др Гордана Чапрић, заменик директора  
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

 20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA 

 Распоред средстава  

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 75.041.000 82.998.000 82.998.000

Сопствена средства 15.228.000 12.608.000 12.608.000

Донација Уницеф 7.048.000

Место трошкова 15 350.000

Укупно  97.667.000 95.606.000 95.606.000

 

Опис, правни или други основ програма 

На основу члана 17. ставa 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), а у вези са чл. 4. и 13.  Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) дефинисано 
је оснивање Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 
обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у 
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању. 

Наведене активности биће финансиране из буџетских извора намењених 
редовном функционисању Завода. 

 

Циљеви програма 

На основу члана 22, Закона, Завод за вредновање квалитета образовања 
и васпитања у 2020. години обављаће стручне послове у областима: 
припреме општих стандарда постигнућа, припреме програма завршног 
испита у основном образовању и васпитању, припреме задатака и 
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инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању, 
обраду и анализу резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне 
подршке Министарству просвете и надлежним саветима по питању 
осигурања квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне 
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена 
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и 
самовредновања установа, припремање материјала за испитивање и 
оцењивање ученика, праћење усаглашености система вредновања и 
осигурања квалитета образовања и вапитања са системима вредновања и 
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља. За 
остваривање програмских активности потребна су средства за свакодневно 
функционисање рада установе. 

Очекивани резултати и показатељи успешности: 

 Очекивани резултати 

Реализоване планиране програмске акивности за 2020. годину. 

  Показатељи успешности 

Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима. 

  Веза програма са стратегијама и политикама 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки 
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније 
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски 
циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење 
сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка 
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за 
друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању 
за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против 
дискриминације у васпитању и образовању (1960), Националне стратегије 
Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији (2005), 
Националне стратегије запошљавања 2005 – 2010, (2005), Стратегије 
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2003-2008 
(2003), Стратегије развоја социјалне заштите (2005), Националне 
стратегије о старењу 2006-2015 (2006), Национални миленијумски циљеви 
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва 
(2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Светска декларација о 
квалитетном образовању за све (1990), Хамбуршка деклaрација о учењу 
одраслих, UNESCO (1997), Меморандум о доживотном учењу Европске 
комисије (2000), Дакарски оквир деловања – Образовање за све (2000), 
Европски простор доживотног учења (2001), Копенхагеншка декларација  
(2002); Декада образовања за одрживи развој Скупштине УН (2005).   

 Почетна година    Завршна година 

2003.  - 
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411 Плате        

  

 

 Економска класификација 

411111, 411112, 411113 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета         31.220.000 

        Сопствени приходи         1.194.000  

 

 Износ - укупно 

32.414.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. 
Из наведених разлога, планирали смо зараде за 35 запослених за 2020. 
годину, у складу са одобреним лимитом; напомињемо да по одобреној 
систематизацији Завод има право на 35 запослених.    

 

 

412 Социјални доприноси на терет послодавца     
   

 

 Економска класификација 

412111, 412211, 412311 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        5.587.000 

04 - Сопствени приходи          214.000  

 

 

 Износ - укупно 

5.801.000 динара 
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 Образложење расхода и издатака 

Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на 
терет послодавца односи се на планираних 35 извршиоца, а односе се на 
припадајуће доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата 
запослених, у складу са законом. 

   

  

413 Накнаде у натури      

  

                         Економска класификација 

413100 – Накнаде у натури  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.000 

04 – Сопствени приходи       220.000   

 

 Износ - укупно 

221.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

На буџетској позицији отварамо апропријацију за евентуалне потребе 
везане за постојећу економску класификацију. 

Планирана средства са извора финансирања 04 – Сопствена средства, 
односе се на финансирање пакетића за децу запослених, на економској 
позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 
динара, а у складу са чланом 119. Закона о раду, став 2. (“Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

 

 

414 Социјална давања запосленима     

 

 Економска класификација 

414000 – Социјална давања запосленима 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета              270.000 

04 – Сопствена средства            200.000 
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 Износ 

470.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ - члан 119. Закона о раду, став 1. тачка 1) („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). 

Када су у путању средства буџета, планирање финансијских средстава 
односи се на исплату отпремнине за случај рационализације од 270.000 
динара бруто. 

414300 – Отпремнине и помоћи                    270.000 

На овој позицији издвајамо средства за исплате по следећој економској 
класификацији:  

Када су у питању сопствена средства, планирање финансијских средстава 
вршимо по следећој економској класификацији: 

414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице              

                                                                                                          140.000 

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друго         60.000 

 

 

       415 Накнаде трошкова за запослене    

 

 

 Економска класификација 

415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.300.000 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су опредељена за превоз запослених на посао и с посла (маркица) 
на нивоу цене претплатне карте јавног превозника, а у складу са чланом 
118. Закона о раду, став 1, тачка 1. („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). Планирана средства се односе на 31 
запослених.  
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416 Награде запосленима      

 

 Економска класификација 

416100 – Награде запосленима 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета     1.000 

04 – Сопствени приходи    360.000 

 

 Износ 

361.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

У 2020. години само отварамо апропријацију 416 са буџетског извора 
финасирања, за случај њене потребе. 

Са сопствених средстава планирамо исплату јубиларних награда за десет 
година рада у Заводу за петоро запослених који то право стичу у 2020.-ој. 

 

421 Стални трошкови – потребе Завода      
  

 Економска класификација 

421 – Стални трошкови 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета 

04 - Сопствени приходи 

4.000.000 

120.000 

 

 Износ 

4.120.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови који 
омогућују обављање функција које се односе на праћење, обезбеђивање и 
унапређивање квалитета и развоја система образовања и васпитања. 
Највећи део ових трошкова настаје за обезбеђење нормалног 
функционисања процеса рада, као и за одвијање програмских активности 
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и реализацију квалификационог испита.  

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова 
по следећој економској класификацији, из буџета: 

 

4211 – Трошкови платног промета 

4212 – Енергетске услуге 

4213 – Комуналне услуге 

4214 – Услуге комуникација 

4215 – Трошкови осигурања 

                           Укупно из буџета: 

180.000 

1.660.000 

920.000 

1.130.000 

110.000 

4.000.000

 

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова 
по следећој економској класификацији, са сопствених средстава : 

4211 - Трошкови платног промета 

4216 – Закуп административне опреме 

                         Укупно са сопствених средстава: 

40.000 

80.000 

   120.000

 

 

Укупно буџет + сопсвена средства + донације, за 421:                             4.120.000   

 

 

УКУПНО за групу 421: 

- За потребе Завода са буџета 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

  ТОТАЛ    -   421 

 
4.000.000 

120.000 

4.120.000

 

422 Трошкови путовања      

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода                                            810.000 

04 – Сопствена средства                                                           30.000 
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 Износ 

840.000 динара 

  

 Образложење расхода и издатака 

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), запослени има право 
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у 
земљи и иностранству.  

Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних 
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање 
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је 
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија 
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101. 
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09, 
52/11, 55/13). Завод је и истраживачка институција која своје резултате 
представља на научним конференцијама у земљи и иностранству. Због 
специфичне делатности веома су значајна искуства које сличне 
институције у окружењу имају, те је неопходно повремено финансирати 
посете таквим институцијама ради размене искустава и примера добре 
праксе. Све ово води јачању капацитета запослених у домену осигурања 
квалитета рада на подручју образовања. Како наведене активности није 
могуће директно повезати са пројектима, средства се планирају у оквиру 
редовног функционисања.  

У оквиру групе 422 - Трошкови путовања, планирамо извршење 
трошкова по следећој економској класификацији: 

422100 - Трошкови службених путовања у земљи                       300.000         

422200 - Трошкови службених путовања у иностран.                490.000 

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада                   20.000 

Укупно из буџета:                                                                          810.000 

422100 - Укупно са сопствених средстава                                     30.000 

 

422 Трошкови путовања - за потребе пројеката    
  

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                        890.000             

 

 Износ – потребе пројеката 

890.000 
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Пројекти: 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе 

Образложење расхода и издатака 

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право 
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и 
иностранству.  

Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних 
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање 
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је 
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија 
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101. 
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09, 
52/11, 55/13). Пројекти се односе на подршку развоју и имплементацији 
осигурању квалитета и учешће на међународним конференцијама које се 
односе на евалуацију установа и постигнућа ученика (SICI радионицама) 
у циљу  дисиминације постојећих и иновације. Вођење и националне 
групе у ЕУ отвореном методу координације (ОМК) у подручју 
међупредметних компетенција са фокусом на предузетништво и ИКТ и 
учешће на састанцима у организацији Европске комисије. 

У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1 

422200 - Трошкови сл. путовања  у иностранство           690.000 

                            Укупно за пројекте:      690.000 

УКУПНО за групу 422: 

Укупно за 422 – потребе Завода - буџет                                          810.000 

Укупно за 422 – сопствена средства                                                 30.000 

Укупно за 422 – пројекти – буџет                                                     890.000 

ТОТАЛ БУЏЕТ                                                                             1.700.000 

ТОТАЛ        –          422                                                                  1.730.000 
 

 

 

423 Услуге по уговору  - за потребе Завода    

   

 Економска класификација 

423 – Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода 

04  - Сопствена средства – потребе Завода 

8.525.000 

1.250.000
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 Износ 

9.775.000 динара – потребе Завода  

 

 Образложење расхода и издатака 

У оквиру групе 423 су намењена за покриће трошкова редовног рада 
Завода - Услуге по уговору, планирамо трошкове по следећој економској 
класификацији,за потребе Завода, из буџета: 

 

4231 – Aдминистративне услуге (превођење)                                     200.000 

4232 – Услуге за израду софтвера                                                     1.150.000 

(одржавање Web-sajta Завода 910.000 и остале компјутерске услуге и 
одржавање књиговодственог програма – 240.000) 

4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених                               285.000 

(трошкови стручних усавршавања запослених) 

4234 – Услуге информисања                                                                 100.000 

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа) 

423521 – Правно заступање                                                                   100.000 

423591  –  Накнаде члановима управног одбора                              1.050.000 

423599  –  Остале стручне услуге                                                      3.500.000 

423621 – Угоститељске услуге                                                                90.000 

423700 – Репрезентација 650.000 

423911 - Остале опште услуге                                                            1.400.000 

(домар 250.000, обезбеђење 830.000, остало 320.000)  

Укупно за потребе Завода из буџета:                           8.525.000

 

У оквиру групе 423 – Услуге по уговору, за потребе Завода, односно, 
организацију редовног функционисања процеса рада, планирамо 
извршење трошкова по следећој економској класификацији, са 
сопствених средстава : 

4235 – Стручне услуге                                                                   500.000 

4236 – Угоститељске услуге                                                                  100.000 

4237 – Репрезентација                                                                            650.000 

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:                           1.250.000

 

423- Потребе Завода буџет + соп.средства                             9.775.000 

 

 

 

 



 

 162

423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

   

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању - буџет 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                              19.685.000 

04 – Соствена средства 4.800.000 

 

 Укупан износ пројекти – Програм 1 

24.485.000 динара  

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и 
амалитичке послове, специјализоване услуге (424000), услуге испитивача и 
водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука 
наставника  (423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за 
реализацију семинара (423600), услуге превођења (423100), компјутерске 
услуге везане за активност реализације уписа у средње школе (423200), као 
и услуге израде радних и промотивних материјала (423400). 

Планирамо исплату око 200 сарадника које ћемо ангажовати путем 
уговора о делу и око 100 сарадника потем уговора о ауторском делу, а 
за потребе пројеката Завода, са позиције 4235 – стручне услуге. 
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УКУПНО за групу 423 (програмска активност 1): 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

- Са сопствених средстава – за потребе пројеката 

 

 
8.525.000 

19.685.000 

28.210.000 

 
1.250.000 

4.800.000 

 

ТОТАЛ - 423 (пројекти 24.485.000 + потребе Завода 9.775.000)  -            34.260.000 

 

 

424 Специјализоване услуге  - за потребе Завода   

 

                       Економска класификација 

424 – Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета      590.000 

04 - Сопствени приходи     750.000  

 

 Укупан износ 

1.340.000 динара – потребе Завода 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Са наведене економске класификације са буџета, средства су намењена 
ангажовању образовних институција или других правних лица које 
пружају услуге едукације, а које су потребне за реализацију наших 
програмских активности (Регионални центри, школе) у износу од 300.000. 
Такође, средства су планирана за трошкове ресертификације система 
менаџмента квалитетом према ISO 9001 и ISO 27001, без које би дошло до 
аутоматског одузимања сертификата, у износу од 290.000 динара. Средства 
су планирана на економској позицији 424900 – Остале специјализоване 
услуге. 

Хонорар консултанта за ИСО 27001 платићемо са стручних услуга – 
потребе Завода. 

Са сопствених средстава средства су планирана за редовни годишњи 
систематски преглед запослених, са позиције 424300 – Медицинске услуге, 



 

 164

као и остале специјализоване услуге за институције које пружају бројне 
образовне услуге из њихових надлежности. 

424900 – Остале специјализоване услуге - буџет    590.000 

424300 – Медицинске услуге – сопствена средства    450.000 

424900 – Остале специјализоване услуге – сопств.средства       300.000 

Укупно за 424 потребе Завода:  1.340.000 

 

 

 

424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања 

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе  

 

Економска класификација 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   600.000 

 

 Укупан износ – Програм 1 

700.000 динара 

 

 

УКУПНО за групу 424: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета: 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода: 

 

 
590.000 

600.000 

1.190.000 

750.000 

 

 

ТОТАЛ (програмска активност 1) -  424 (пројекти 600.000 + потребе Завода 1.340.000)  
                                         

                                                                                                                                           1.940.000 
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425 Текуће поправке и одржавање       
   

 Економска класификација 

425 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        1.000.000  

04 - Сопствени приходи          800.000 

 

 Укупан износ 

1.800.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10, 
односно, за кречење дела пословне зграде и одржавање-поправку опреме. 

4251 - Средства су планирана за послове реорганизације постојећих 
просторија  у сутерену Завода као и у информатичком кабинету, а 
ради адаптације и отварања нових сала за рад. Потребно је извршити 
измештање кухиње са пратећим водоводним и радовима на 
електичној мрежи. Преостала планирана средства на овој економској 
класификацији биће уложена у неопходно кречење неких канцеларија.  

4252 - Средства планирана на овој групи економске класификације за 
одржавање и поправку опреме неопходна су зато што се у власништву 
Завода налази рачунарска опрема (дигитална штампарија) у којој се 
штампа тестовни материјал за испитивање у оквиру пројеката и 
класификациони испит за националне мањине.  Средства су неопходна да 
би се скупоцене машине одржавале. Такође планирамо и 
реконструкцију пасивне рачунарске мреже у просторијама сутерена. 

У оквиру групе 425 - Текуће поправке и одржавање, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 400.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 600.000

Укупно из буџета: 1.000.000

 

Са сопствених средстава: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 500.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 300.000

Укупно са сопствених средстава: 800.000

Укупно за 425 :                                                                                       1.800.000
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426 Материјал – За потребе Завода       

 

Економска класификација 

 

426 - Материјал 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета  - потребе Завода                                       1.500.000  

04 – Сопствена средства за потребе Завода                                       420.000 

  

                         Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства 

1.920.000 

 Образложење расхода и издатака 

Финансијска средства са позиције 426111 – Канцеларијски материјал 
користиће се за редовно функционисање Завода, као и за финансирање 
програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе  
(Успостављање система управљања квалитетом према захтевима SRPS 
ISO 9001:2008; Израда банке задатака и успостављање процедура за 
њено коришћење; Процена ризика на радним местима и радној околини). 

У оквиру групе 426 - Материјал, за потребе Завода, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета : 

 

426111 – Канцеларијски материјал 

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап. 

426412 – Дизел гориво 

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост. 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно из буџета  за потребе Завода 

 

 
100.000 

300.000 

215.000 

440.000  

445.000 

1.500.000

Са сопствених средстава за потребе Завода: 

426300 – Материјали за образовање запослених 

426400 - Бензин 

426800 – Материјали за угоститељство 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно са сопств.средстава-потребе Завода 

Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред. 

 
10.000 

120.000 

150.000 

140.000  

420.000

1.920.000
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426 Материјал – за потребе пројеката   

     

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању - буџет 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                    2.250.000 

06 – Донација Уницеф 2.000

 

 Износ – програм 1 

2.252.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за 
штампање тестова и других материјала за реализацију завршног испита у 
основном образовању, испитивања постигнућа ученика и друга 
истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних група, 
рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, 
маказе и др.) 

 

 

УКУПНО за групу 426: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

- Сопствена средства – потребе Завода 

1.500.000 

2.250.000 

3.750.000 

420.000 

ТОТАЛ    -   426 (програмска активност 1) 4.170.000
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462 Дотације међународним организацијама за потребе пројеката 

 

Економска класификација 

462121 – Текуће дотације међународним организацијама 

 

 

                         Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета - 425.000    динара 

 

 Укупан износ 

425.000 динара 

 

Образложење расхода и издатака 

Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне 
чланарине на име чланства за 2021. годину међународној 
организацији SICI. 

 

482 Порези и таксе          

 

Економска класификација 

482200 – Обавезне таксе 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        120.000     

04 – Сопствена средства      100.000  

 

 Укупан износ 

220.000 динара 

 

У оквиру групе 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирамо трошкове 
по следећој економској класификацији, са буџета: 
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482100 – Регистрација возила 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

Са сопствених средстава: 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

20.000 

50.000 

50.000 

 
50.000 

50.000 

 

 Образложење расхода и издатака 

Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе, 
обавезне таксе, итд.  

С обзиром на то да су Заводи формирани као посебна правна лица – 
установе из области образовања, ова средства су намењена за њихов 
редован рад и функционисање. 

 

 

     483 Новчане казне и пенали    

 

 Економска класификација 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова 

 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

101.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, отварамо апропријацију за 
евентуалне трошкове везане за наведену економску класификацију. 

Са сопствених средстава планирамо средства за исту намену, а за покриће 
нав едених трошкова услед евентуалног негативног окончања судског 
спора по Завод са бившим запосленим. 
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      485 Накнаде штете    

 

 

 Економска класификација 

485100 – Остале накнаде штете 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           200.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

300.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, планирамо евентуално покриће 
трошкова за неисплаћени годишњи одмор запосленима којима је престао радни 
однос. 

Са извора финансирања 04 – Сопствена средства, планирамо покриће трошкова за 
евентуалну накнаду штете бившем запосленом са којим је судски спор у току. 

 

 

 

512            Машине и опрема за потребе Завода      

 

 Економска класификација 

512200 – Административна опрема 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           -                                                             1.000.000 

04 – Сопствена средства         -                    1.950.000 

 Износ 

2.950.000 

 

 За потребе Завода са буџета планирамо набавку административне опреме 
неопходну за редовно функционисање Завода (компјутерска и електронска опрема) 
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Сопствена средства: 

512230 – Комуникациона опрема 

512211 – Канцеларијска опрема 

512220 – Рачунарска опрема 

Укупно сопствена средства: 

 

 

                 50.000 

               650.000 

1.250.000

 1.950.000

Укупно опрема за потребе Завода:             2.950.000 

 

512 Машине и опрема за потребе пројеката   

   

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                      2.600.000 

 

 Износ 

2.600.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних 
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и 
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање 
хардверских капацитета Завода. 

Завод је зато планирао набавку компјутерске опреме која може да помогне 
мултиваријабилну штампу, убрзање процеса учитавања и обраде података 
(оптички читач) и гарантовање безбедности и тајности електронских 
облика тестовних и других материјала.  

Планимо набавку две црно - беле машине за штампу у износу од 
2.000.000 као и рачунарске опреме за рачуноводствену и остале службе 
у Заводу, у износу од 600.000 динара. 
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УКУПНО за групу 512: 

01 – Приходи из буџета – потребе пројеката 

04 – Сопствена средства – потребе Завода 

Укупно - 512 

 

 
 

2.600.000 

2.950.000 

5.550.000  

 

 

515 Нематеријална имовина     

 

 

 Економска класификација 

515100 – Нематеријална имовина  

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    423.000 

 Износ 

423.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за продужење важења лиценци. 

 
 
 

 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

БУЏЕТ СС МТ 15 ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

82.998.000 12.608.000 - - 95.606.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У 
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

  

Приоритет 

Висок 

 

 Распоред средстава 

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 9.400.000 6.200.000 6.200.000

Сопствена средства 1.100.000 1.100.000 1.100.000

Донација Уницеф - - -

Укупно 10.500.000 7.300.000 7.300.000

  

 

 Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу) 

2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у 
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности 
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и 
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала 
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката: 

2.1. Унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa 
шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa у домену вредновања - 
буџет 

2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа 
ученика  - сопствена средства 

2.3. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена 
средства. 
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423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

   

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj 
хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa у домену вредновања - буџет 

2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика  - 
сопствена средства 

2.3. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена средства. 

 

Економска класификација 

 

423 - Услуге по уговору 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                         4.300.000  

04 - Сопствени приходи                                                                        1.100.000 

  

 Укупан износ 423 – програмска активност 2 

5.400.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и 
амалитичке послове, услуге испитивача и водитеља који ће вршити 
реализацију истраживачких активности и обука наставника  (423500), 
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара 
(423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге (423200), као и 
услуге израде радних и промотивних материјала (423400). 

Планирамо исплату око 79 сарадника по уговору о ауторском делу, за 
реализацију пројектата Завода, са позиције 4235 – стручне услуге, са 
буџета. 
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424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 
Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет  

 

Економска класификација 

 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   1.900.000 

 

Укупан износ 424 – програмска активност 2 

 

1.900.000 динара 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУЏЕТ СС УКУПНО 

6.200.000 1.100.000 7.300.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
 Приоритет 

Висок 

 
 
 Распоред средстава 

Извор 2018 2019 2020

Буџетска средства 3.268.000 3.109.000 8.164.000

ИПА пројекти 

Остали извори 

Укупно 3.268.000 3.109.000 8.164.000

  
                       Опис програма 

У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се 
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег 
система која је урађена на националном, односно интернационалном 
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре 
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се 
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру 
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је 
предвидео следећи пројекат: 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у 
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности у 
области осигурања квалитета образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 
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423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

Економска класификација 

423 - Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                      7.934.000 

 

 Укупан износ 423 – Програм 3 

7.934.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника 
Завода – обучених испитивача који ће вршити реализацију испитивања 
(423500), као и трошкови организовања обуке за испитиваче (423600), и то 
око 120 сарадника по уговору о делу и 20 сарадника путем ауторских 
хонорара, са буџета. 

 
426 Материјал – за потребе пројеката   

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                        230.000 

 

 Укупан износ 426 – програм 3 

230.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

426111 - за штампање тестова и других материјала за истраживање, 
приручника за испитиваче, и материјал за рад радних група, рад на 
семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, маказе)  

 
 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

БУЏЕТ СС ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

8.164.000 - - 8.164.000 



 

 178

 
 
 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – Укупни буџет за 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- За потребе Завода са буџета                                            56.548.000

- За потребе пројеката са буџета                                      40.814.000

Буџетска средства 97.362.000

Укупна буџетска средства - ЛИМИТ 97.362.000

- За потребе Завода са сопствених средстава                   7.808.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава             5.900.000

Сопствена средства 13.708.000

Укупно (буџет + сопствена средства) 111.070.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена средства) 46.714.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХСРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ  ЗА ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА  04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

 
 
1. Плате  411000 *******************                             1.194.000 

 
 Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

запослених у јавним службама. 
За потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо 

средства у износу од 1.194.000 динара за економску класификацију 411, због 
финансирања прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу.  

Такође, на основу члана 36. став 1. тачка 8. Статута Завода и Закона о раду 
("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), донет је нов Правилник о 
оцењивању запослених. Евентуално награђивање запослених планирамо да 
исплатимо са ове позиције сопствених средстава. 

Напомињемо да потреба финансирања прековременог рада произилази 
и због недовољног броја запослених у Заводу (30); поред наведеног 
наглашавамо да прековремени рад никада нисмо финансирали из буџетских 
средстава. 

 
2. Соц. доприн. на терет послодавца  412000         *****                    214.000 
 
Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  

социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 
2019. години. 
 

3. Накнаде у натури – 413000             ***************                       220.000 
 
Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, 

на економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 
динара, а у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду (“Службени гласник РС“, 
бр. 75/2014). 

 
4. Социјална давања запосленима 414000     ************               200.000 
 
Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у 

медицинском лечењу, и друге врсте помоћи у складу са законом; планирамо 
следеће исплате: 

 
414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 140.000 
414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог                                 60.000 
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5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416000   ***      360.000 
 

             Средства планирамо за исплату јубиларних награда запосленима и остале награде у 
складу са законом. У члану 120. став 1. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), прописано је да општим актом, односно 
уговором о раду, може да се утврди право на јубиларну награду. 

 Чланом 54. став 1. тачка 2) Правилника о раду Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања прописана је јубиларна награда запосленима, на основу радног 
стажа запослених оствареног у Заводу. 

У 2019. години петоро запослених Завода остварују право на јубиларну награду за 
десет година рада у Заводу. 

 
416110 – Награде запосленима                                                                    360.000 

 
 
6. Стални трошкови 421000             ***************                          120.000 
   
Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови платног 

промета везани за стицање и потрошњу сопствених средстава Завода, као и 
трошкови закупа опреме, а у циљу обезбеђења редовног функционисања процеса 
рада у условима рестриктивних опредељених буџетских средстава, по следећој 
структури:  
 
421111 – Трошкови платног промета                                                                      40.000 
421622 – Закуп административне опреме                                                               80.000 
 
 

7. Трошкови путовања   422000             ***************                     30.000 
 
            Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право на 
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству, 
односно, на исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству.  
 

422100 – Трошкови службених путовања у земљи  
                                 
Потребе Завода:                            30.000  

 
            8. Услуге по уговору  423000          ******************                   6.050.000 
 
             Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 55/13, 88/17) прописује да Завод обавља послове у области праћења и 
вредновања степена остварености циљева образовања, задатака и општих и 
посебних стандарда по нивоима и врстама, као и друге послове у складу са 
законом, актом о оснивању и статутом.  

Средства планирана у оквиру ове класификације неопходна су за 
обезбеђење редовног функционисања процеса рада, односно, за потребе Завода. 
Средства са ове позиције планирамо на следећи начин:  
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Потребе Завода: 
 

 
4235 – Стручне услуге 500.000
4236 – Угоститељске услуге 100.000
4237 – Трошкови репрезентације             650.000  

             Укупно – потребе Завода: 1.250.000
 
 

Потребе пројеката: 
 
 
4235 – Стручне услуге 4.800.000

             Укупно – потребе пројеката: 4.800.000
 

 
Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне 

услуге, биће потребни за исплату ауторских хонорара спољних сарадника, а за 
реализацију дела пројекта 1.2, који се финансира са сопствених средстава, и то око 
100 сарадника ангажованих путем уговора о ауторском делу. 

 
9. Специјализоване услуге  424000                         ******                    750.000 
 
Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске 

услуге, у износу од 450.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски 
преглед запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге. 
Средства планирана на конту 424900 – остале специјализоване услуге у износу од 
300.000 динара планирамо за покриће трошкова ангажовања десет Регионалних 
центара са територије Србије, а за њихово ангажовање за пружање бројних 
образовних услуга из њихове надлежности, а у сврху унапређења пројектних 
активности Завода, као и за остале потребне специјализоване услуге, у сарадњи са 
разним научним институцијама из области образовања за реализацију пројектних 
активности Завода. 
 
 

10. Текуће поправке и одржавање  425000              ******                 800.000 
 
Средства су опредељена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 

10. 
 Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање и 
поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази скупоцена 
рачунарска опрема коју је неопходно одржавати. 

За потребу кречења и осталих реконструкција зграде, планирамо средства на 
економској класификацији 425100. 
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За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне 
делатности Завода за које немамо довољно опредељених буџетских средстава, 
планирамо средства на економској класификацији 425200. 

Средства планирамо на следећи начин: 
 
Потребе Завода: 
 

 
4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500.000
4252 – Текуће поправке и одржавање опреме  300.000

             Укупно – потребе Завода: 800.000
 

11. Материјал   426000          **********************                       420.000        
  
 Члан 17. и члан 23. Закона о основама система образовања („Службени 
гласник РС“ бр. 62/03, 64/03, 58/04, 64/04, 88/17) прописују да Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања у оквиру својих организационих јединица 
обавља делатности из области унапређења и развоја образовања, развоја програма и 
уџбеника, професионалног развоја запослених у образовању као и вредновање 
квалитета образовања и васпитања. За реализацију овог обима послова планирана 
су средства на групи економске класификације 426 – материјали.  
 
 

Потребе Завода:      
                      

426300 – Материјали за образовање и усавршавање запослен. 10.000
426400 -  Бензин 120.000
426800 – Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 150.000
426900 – Материјали за посебне намене 140.000  

 Укупно - потребе Завода: 420.000
                              

 
 12. Порези        482  **********************                           100.000 

 
 Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске 
класификације.  
 
 13. Новчане казне и пенали 483      **********************   100.000 
             
            Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске 
класификације.  
 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова                              100.000 
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14. Накнаде штете 485      **********************                          100.000 
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске класификације.  
 

485100 – Остале накнаде штете                                                                 100.000 
 
 
15. Административна опрема 512 ***********                      1.950.000 
 
Средства су планирана за набавку основних средстава са економске 

класификације 512000 – Административна опрема, а у сврху набавке опреме 
(метални орман – каса за информатику, столови за велику салу, столице – 
биоскопска поставка за велику салу, полице за књиге), по следећој спецификацији: 

 
 
Потребе Завода:      
 
                      

512210 – Канцеларијска опрема 650.000
512220 -  Рачунарска опрема 1.250.000
512230 – Комуникациона опрема 50.000

 Укупно - потребе Завода: 1.950.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 1):  12.608.000 
 
 
 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 
 

 
            16. Услуге по уговору  423000          ******************                 1.100.000  
 
Средства су намењена за покриће трошкова реализације пројеката Завода 2.2. и 
2.3.,а потрошњу планирамо на следећи начин:  
 

Потребе пројеката: 
 
4235 – Стручне услуге 1.000.000
4236 – Угоститељске услуге 100.000

             Укупно – потребе пројеката: 1.100.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 2):    1.100.000 
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Укупна планирана сопствена средства за 2019. годину – 13.708.000 динара  
(потребе Завода 7.808.000 + пројекти 5.900.000) 
 
Програмска активност један – 2001 0008 – Осигурање квалитета у систему 
образовања 
Планирана средства 12.608.000 (потребе Завода 7.808.000 + пројекти 4.800.000) 
 
Програмска активност два – 2001 0009 – Пружање стручне подршке 
установама у доменима вредновања и самовредновања 
Планирана средства 1.100.000 (пројекти). 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРАВНИ ОСНОВ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

 
 
 
У члану 5. став 2. Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“ бр.73/04), коју је донела Влада Републике Србије, 
прописано је да Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима установе утврђеним Законом, овом одлуком и статутом Завода. У 
члану 6. поменуте одлуке прописано је да Завод може стицати приходе непосредно 
од корисника, продајом производа и услуга на тржишту, донаторством и из других 
извора, у складу са законом.  
У члану 14. Статута Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 
прописано је да Завод може, без уписа у судски регистар да обавља и друге 
делатности које служе делатности уписаној у судски регистар, које се уобичајено 
обављају уз те делатности, у мањем обиму или привремено. Такође, у члану 17. 
Статута утврђено је да се средства за оснивање и рад Завода обезбеђују, између 
осталог и из прихода које Завод оствари обављањем послова из своје надлежности 
и других извора, у складу са законом. 
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(СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА) 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2020. години, потребно је 
буџетских средстава  97.362.000 динара, што представља лимит за 2020. годину (табела 
бр. 1). 

 
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2020. годину 

 

 

Економ. 
шифра 

Опис БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА 

Донације 
15 

Донације 
06 

УКУПНО 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

411 Плате 31.220.000 1.194.000   32.414.000

4111 Плате, додаци и накнаде 31.220.000 1.194.000   32.414.000

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

5.587.000 214.000
 

 5.801.000

4121 Допринос за ПИО 3.745.000 145.000   3.890.000

4122 Допринос за здравствено осиг. 1.600.000 61.000   1.661.000

4123 Допринос за незапосленост 242.000 8.000   250.000

413 Накнаде у натури 1.000 220.000    221.000 

4131 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000 

414 Социјална давања 
запосленима 

270.000 200.000
 

 470.000

4143 Отпремнине и помоћи 270.000 140.000   410.000

4144 Помоћ у медицинском лечењу 60.000   60.000

415 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000
 

 1.300.000

4151 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000   1.300.000

416 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

4161 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000   4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 40.000   220.000

4212 Енергетске услуге 1.660.000   1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000   920.000

4214 Услуге комуникација 1.130.000   1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000    110.000 

4216 Закуп опреме 80.000   80.000

422 Трошкови путовања 1.700.000 30.000   1.730.000
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4221 Трошкови службених 
путовања у земљи 

300.000 30.000   330.000

4222 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

1.380.000   1.380.000

4223 Трошкови путовања у оквиру 
реддовног рада 

20.000    20.000 

423 Услуге по уговору 28.210.000 6.050.000   34.260.000

4231 Административне услуге 350.000   350.000

4232 Компјутерске услуге 1.350.000   1.350.000

4233 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

285.000   285.000

4234 Услуге информисања 350.000   350.000

4235 Стручне услуге 23.235.000 5.300.000   28.535.000

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

590.000 100.000   690.000

4237 Репрезентација 650.000 650.000   1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000   1.400.000

424 Специјализоване услуге 1.190.000 750.000   1.940.000

4243 Медицинске услуге 450.000   450.000

4249 Остале специјализоване 
услуге 

1.190.000 300.000   1.490.000

425 Tекуће поправке и 
одржавање 

1.000.000 800.000 
 

 1.800.000 

4251 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

400.000 500.000   900.000

4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

600.000 300.000   900.000

426 Материјал 3.750.000 420.000   4.170.000 

4261 Административни материјал 2.350.000    2.350.000 

4263 Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

300.000 10.000   310.000

4264 Материјали за саобраћај 215.000 120.000   335.000

4268 Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

440.000 150.000   590.000

4269 Материјали за посебне намене 445.000 140.000   585.000

444 Трошкови задуживања -   -

4441 Негативне курсне разлике -   -

462 Дотације међун.организ. 425.000   425.000

4621 Текуће дотације 
међународним организацијама 

425.000   425.000

482 Порези 120.000 100.000   220.000

4821 Остали порези 20.000   20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000   100.000

4823 Новчане казне и пенали 50.000 50.000   100.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000   101.000

4831 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.000 100.000   101.000

485 Накнаде штете 200.000 100.000   300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 100.000   300.000

512 Машине и опрема 3.600.000  1.950.000    5.550.000 

5122 Административна опрема 3.600.000 1.950.000   5.550.000

515 Нематеријална имовина 423.000   423.000

5151 Компјутерски софтвер 423.000   423.000

  УКУПНО ПА 1 82.998.000 12.608.000   95.606.000 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 

421 Стални трошкови      
4211 Трошкови платног промета      
4214 Услуге комуникација      
423 Услуге по уговору 4.300.000 1.100.000   5.400.000 

4231 Административне услуге 100.000    100.000 
4232 Компјутерске услуге      
4234 Услуге информисања      
4235 Стручне услуге 4.200.000 1.000.000   5.200.000 
4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство  100.000   100.000 
424 Специјализоване услуге 1.900.000    1.900.000 

4249 Остале специјализоване 
услуге 1.900.000    1.900.000 

426 Материјал      
4261 Административни материјал      

 УКУПНО ПА 2 6.200.000 1.100.000   7.300.000 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

423 Услуге по уговору 7. 934.000    7. 934.000 
4231 Aдминистративне услуге 100.000    100.000 
4234 Услуге информисања 100.000    100.000 
4235 Стручне услуге 7.714.000    7.714.000 
4236 Угоститељске услуге 20.000    20.000 
426 Материјал 230.000    230.000 

4261 Административни материјал 230.000    230.000 
 УКУПНО ПА 3 8.164.000    8.164.000 
 УКУПНО ПА 1+2+3 97.362.000 13.708.000   111.070.000 

 
БУЏЕТ = 97.362.000  (ЛИМИТ ЗА 2020.) 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе, Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и Националног просветног савета, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања планира рад у оквиру три програмске области: 

– ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА  
– ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 

ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 
– ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ.  

ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања 

1. У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, 
Завод ће организовати програмске активности из домена припреме општих стандарда 
постигнућа у основној и средњој школи; примене стандарда квалитета рада образовних 
установа и припремања програма и инструмената завршног испита (члан 22. Закона, став 2. 
тачка 1. алинеја 1, 2, 4 и 5) у оквиру следећих пројеката: 

 

1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе - 
буџет  

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– буџет и сопствена средства 

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – припремање услова за 
успостављање система матурских испита - буџет 

1.4. Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању - буџет 

 

ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2. У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У 
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из 
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена 
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и 
самовредновања установа, као и припремање материјала за испитивање и оцењивање 
ученика (члан 22. Закона, став 2. тачка 6) у оквиру следећих пројеката: 

 

2.1. Унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj 
хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa у домену вредновања - буџет 

2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика  - 
сопствена средства 

2.3. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена средства 
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ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању  

У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће 
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и праћења 
усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са 
системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља 
(члан 22. Закона, став 2. тачка 2. и 7)  у оквиру следећих пројеката: 

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја 
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета 
образовања и васпитања - буџет. 

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 

 

Пројекти који предвиђају активности усмерене на испитивање постигнућа ученика, 
осигурање квалитета рада установа и истраживања у образовању захтевају буџетска 
средства у износу од 40.814.000 динара. Укупна вредност пројеката са свих извора 
финансирања износи 46.714.000 динара. 
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

1.1. ПОДРШКА СИСТЕМУ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ И НИВОУ 
УСТАНОВЕ 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини.  

Активности у пројекту Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу 
и нивоу установе заснивају се на Закону о основама система образовања и васпитања и 
изменама и допунама („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 чланови 22, 48, 49, 
151), као и на низу подзаконских аката: Правилнику о стандардима квалитета рада 
установе („Службени гласник РС“ 7/11 и 68/12); Правилнику о вредновању квалитета рада 
установа („Службени гласник РС“, 9/12); и Правилнику о испиту и стручном усавршавању 
просветних саветника („Службени гласник РС“, 78/13, члан 15). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу 
установе, тако и на нивоу система у целини. Специфични циљеви се односе на унапређење 
процеса вредновања у установама укључујући унапређивање стандарда квалитета рада 
установа и методологије вредновања установа, развој капацитета просветних саветника за 
стручно-педагошки надзор и екстерно вредновање, праћење усаглашености система 
вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима вредновања и 
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља, као и унапређивање рада 
екстерних евалуатора кроз међународну и регионалну сарадању са сличним институцијама. 
Потребна финансијска средства: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 150.000  

423400 Услуге информисања 250.000  

423200 Компјутерске услуге 200.000  

423500 Стручне услуге 2.535.000  

423600 Угоститељске услуге  300.000  

424900 Специјализоване услуге 600.000  

426000 Материјал 100.000  

422200 Путни трошкови 890.000  

462000 Дотације 425.000  

Тотал динара: 5.450.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  
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1.2. РАЗВОЈ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У 
ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом 
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном 
образовању и васпитању (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени 
гласник РС“, број 72/09, 55/13, члан 82). 

Пројекат Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у 
основном образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме 
програма и инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању и обради 
и анализи резултата испита (Закон, члан 22, став 2. тачка 1. алинеје 4 и 5). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развијање тестова знања за мерење образовних постигнућа 
ученика на крају основног обавезног образовања − праћење постигнућа ученика у односу 
на националне образовне стандарде у области наставе Српског/Матерњег језика, 
Математике, Биологије, Историје, Географије, Физике и Хемије на српском језику и 
језицима националних мањина. Специфични циљеви пројекта односе се на продукцију 
задатака и тестова који су у вези са наставним областима образовних стандарда, допуну 
постојеће базе задацима који задовољавају критеријуме ваљаности и поузданости и која 
ће бити употребљена у процесу завршног испита. 
 
 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 150.000

423500 Стручне услуге 8.000.000

426000 Материјал 2.000.000

512000 Машине и опрема 2.600.000

515000 Нематеријална имовина -

Тотал динара: 12.750.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије.  
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ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: За део пројекта који се односи на припреме збирки за 
завршни испит. 

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 4.800.000

Тотал динара: 4.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 
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1.3. РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ - ПРИПРЕМАЊЕ 
УСЛОВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА МАТУРСКИХ ИСПИТА  

.  

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Опис/Пројекат обухвата следеће: 

 Формирање стручних тимова за релевантне предмете. 
 Стручни тим анализира правилнике о наставном програму за средње образовање и 

васпитање, одобрене уџбенике, образовне стандарде постигнућа за крај средњег 
образовања, ради издвајања кључних компетенција, у наведеним предметима.  

 Састављање илустративних задатака.  
 Избор потребних задатака и пилотирање.   
 Припремање/превод тестова на језицима националних мањина. 

 
 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развијање услова који омогућавају да се систем матурских 
испита успостави у законски дефинисаном року, као и прилагођавање учесника у 
образовном систему изазваним променама (Закон, члан 83). 

Пројекат треба да осигура услове за развој националних испита (опште и уметничке 
матуре) на начин који треба да задовољи критеријуме праведности и ефикасности.  

Специфични циљ се односи на дефинисање програма и низа илустративних задатака из 
наставних предмета дефинисаних у концепту опште и уметничке матуре.  

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 50.000

423500 Стручне услуге 3.050.000

426000 Материјал 50.000

Тотал динара: 3.150.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 
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1.4. РАЗВОЈ БАНКЕ ЗАДАТАКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ 
ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Након завршеног четвртог разреда средњег општег образовања, ученик полаже општу 
матуру, а наког завршеног четвртог разреда средњег уметничког образовања, уметничку 
матуру (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 
72/09, члан 83 и члан 84). 

Пројекат Развој банке задатака за остваривање завршног испита у средњем образовању 
заснива се на стручним пословима Завода у области припреме базе задатака који ће бити 
коришћени за иницијално и пробно тестирање у средњем образовању и васпитању (Закон, 
члан 22). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте развој задатака и инструмената који задовољавају критеријуме 
ваљаности и поузданости и који ће бити употребљени у процесу завршног испита у 
средњем образовању, као и развој специфичног софтвера за прикупљање и обраду 
података у процесу реализације завршних испита, као и анализу података у циљу 
унапређења система. 

Специфични циљеви се односе на формирање базе задатака која садржи све наставне 
области заступљене у образовним стандардима за мерење образовних постигнућа ученика 
ради селекције на крају циклуса обавезног образовања, као и евалуације система у целини 
праћењем постигнућа ученика у односу на националне образовне стандарде у изабраним 
областима. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

422000 Путни трошкови -

423500 Стручне услуге 5.000.000

426000 Материјал 100.000

Тотал динара: 5.100.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије.  
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 

2.1. УНAПРEЂИВAЊE EФEКТИВНOСТИ СИСТEМA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA 
ШКOЛA И РAЗВOJ ХOРИЗOНТAЛНOГ УЧEЊA ИЗМEЂУ ШКOЛA У ДОМЕНУ 
ВРЕДНОВАЊА 

 

ОПИС, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

На основу надлежности прописаних чланом 22. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13), Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања обавља стручне послове који се односе на вредновање квалитета 
рада установа, пружања стручне подршке Министарству и надлежним саветима по 
питањима осигурања квалитета и прикупљања и обраде података, пружање стручне 
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; као и 
праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и 
васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања 
европских земаља. 

Активности у пројекту Подршка школи након спољашњег вредновања заснивају се на 
Закону о основама система образовања и васпитања и изменама и допунама („Службени 
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 чланови 22, 48, 49, 151), Закону о основном 
образовању („Службени гласник РС“, 55/13), као и низу подзаконских аката: Правилнику о 
стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ 7/11 и 68/12); Правилнику о 
вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, 9/12); Правилнику о 
Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, 38/13); Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, 85/13, члан 22) и 
Правилнику о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник 
РС“, 78/13, члан 15). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу 
установе, тако и на нивоу система у целини.  

Специфични циљеви се односе на унапређивање квалитета рада школа које нису оствариле 
минимум стандарда квалитета, оснаживање запослених у установама за самовредновање 
наставе и учења и развојно планирање школе, остваривање сарадње и хоризанталног учења 
међу колегама једнаких по позицији и образовању (наставници и директори), развој 
капацитета саветника/спољних сарадника за подршку наставницима и установама.  

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници, школе у 
Србији 
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Потребна финансијска средства – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Републике Србије 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 100.000  

423200 Компјутерске услуге  

423400 Услуге информисања  

423500 Стручне услуге 4.200.000  

424000 Специјализоване услуге 1.900.000  

423600 Угоститељске услуге  

426000 Материјал  

Тотал динара: 6.200.000  

 

 

 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 
и подржава га Уницеф и Центар за образовне политике.  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

Др Гордана Чапрић, заменик директора 

Спец. Јелена Најдановић Томић, рукводилац Центра за стандарде 
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2.2. ПOДРШКА САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА 

 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности, 
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу 
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и 
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, 55/13 члан 22). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је осигуравање квалитета образовања у Србији кроз унапређивање процеса 
самовредновања, односно праксе праћења, вредновања и оцењивања ученичких 
постигнућа. Специфични циљеви су стварање услова за унапређивање праксе 
самовредновања у области праћење постигнућа ученика, унапређивање знања и 
компетенција наставника у области примене аналитичког оцењивања, уједначавања 
критеријума оцењивања и објективнијег оцењивања образовних постигнућа ученика и 
унапређивање знања и компетенција наставника у области израде задатака и примене 
квалитетних низова задатака објективног типа у оцењивању образовних постигнућа 
ученика.  

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 500.000  

426000 Материјал 50.000  

Тотал динара: 550.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Сопствена средстава. 
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2.3. САМОВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ШКОЛА/УСТАНОВА 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности, 
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу 
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и 
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, члан 22). 

Самовредновање се користи као механизам за унапређивање квалитета образовања у 
готово свим државама у Европи. 

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је унапређивање развијања културе вредновања и самовредновања у 
школи/установи. Специфични циљеви се односе на разумевање самовредновања као 
механизма за побољшање квалитета рада школе и повећање компетенција запослених за 
планирање и реализацију самоевалуације у школи/установи. 

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 500.000  

423600 Угоститељске услуге  

426000 Материјал 50.000  

Тотал динара: 550.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Сопствена средстава. 
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ПРОГРАМ 3: ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

 

3.1. ПРОЈЕКАТ: ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА И ИСХОДА ПРОГРАМА 
ОГЛЕДА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМA И ДРУГЕ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКЕ 
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА   

ОПИС ПРОЈЕКТА 

На основу члана 101. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013), Завод је надлежан за давање оцене остварености 
циљева и исхода на крају одобреног програма огледа и за достављање предлога министру, 
који на основу тога и извештаја о праћењу огледа доноси одлуку о његовој даљој примени. 
Предвиђено је да период за реализацију програма огледа не може бити дужи од пет година, 
при чему се у петој години оглед вреднује. Осим наведеног, члан 178. истог закона 
прописује надлежност Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 
вредновању програма огледа чија је реализација започела на основу претходног закона, 
што се односи на све постојеће програме огледа у предшколском, основном и средњем 
образовању и васпитању. 

Други главни основ за реализацију овог пројекта налази се у захтевима садржаним у 
документу Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Наведена стратегија 
усвојена је 2013. године, а посебно поглавље у овом документу посвећено је развоју 
основног образовања и васпитања. У конкретизацији активности које треба да допринесу 
развоју овог нивоа образовања утврђене су следеће акције: унапредити систем анализе 
постигнућа ученика и коришћења резултата анализа за промене у образовној политици и 
проширивање репертоара инструмената за вредновање и предмета у којима се врши 
вредновање. 

Због обима и комплексности пројекта програмирање је извршено кроз две компоненте: 
вредновање огледа и аналитичко-истраживачке активности. 

3. Вредновање огледа 

Програми огледа се реализују од 2003. године, према претходном Закону о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/04 и 62/2004).  

Ограничења која произилазе из временских, материјалних и организационих капацитета 
нужно захтевају да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као носилац 
политике развоја образовања, одреди највише четири програма огледа на нивоу средњег 
стручног образовања које је потребно вредновати до краја 2017. године.  

Прописане надлежности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези са 
програмима огледа веома јасно се односе на вредновање остварених резултата у односу на 
циљеве и исходе. Због тога ће највећи број пројектних активности бити усмерен на 
прикупљање релевантних и објективних података о постигнутим резултатима и за процену 
адекватности програма огледа, али и на развој инструмената за објективно мерење 
резултата учења и испитивање задовољства учесника у програмима огледа који ће бити 
предмет испитивања.   
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Анализом програмских докумената, на основу којих се реализују програми огледа, 
утврђено је да се у дефинисању циљева и исхода образовања у значајном броју програма 
није водило рачуна о прецизности и мерљивости истих. Дате формулације могу утицати на 
квалитет реализације огледа, самовредновање и интерно вредновање остварености циљева 
и исхода, посебно у оним програмима огледа у стручном образовању, који су конципирани 
модуларно. Због тога је планирано да се представници Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања укључе у разматрање нових поднетих иницијатива за увођење 
огледа, како би се обезбедили услови за доследну примену члана 101. системског закона, а 
што је и предвиђено новом методологијом за развој, увођење, праћење и вредновање 
програма огледа у средњем стручном образовању.  

 

4. Аналитичко-истраживачке активности  

Када је у питању друга компонента пројекта – аналитичко-истраживачке активности, 
важно је истаћи да резултати ових анализа и истраживања треба да буду основа за 
утврђивање предлога за доносиоце одлука у систему, а биће употребљени и за припрему 
стручних материјала за унапређивање наставе и учења у основним школама. Индиректно, 
резултати истраживања биће употребљени за унапређивање капацитета стручних тимова за 
израду задатака и тестова и обуку наставника да тестове и задатке користе у праћењу 
напредовања ученика. 

Пројекат подразумева остваривање низа истраживања различитог обима и обухвата 
ученика различитог узраста у основној школи, којима се испитује обим и квалитет 
резултата учења, а посебно у односу на стандарде постигнућа на крају првог и другог 
циклуса. Ова истраживања треба да допринесу и развоју посебних стандарда постигнућа за 
различите нивое у основној школи. 

Главне активности у овом пројекту су:  

 Анализа резултата вредновања на нивоу појединца, одељења, установа, региона и 
система. 

 Припрема предлога за доносиоце одлука, с једне стране, и за установе и 
наставнике, с друге стране, за унапређивање наставе и учења у школама. 

 Израда стручних материјала за наставнике и установе који ће бити у функцији 
активности које су усмерене на развој школа и унапређивање наставе и учења. 
 

Сврха ових активности је да се обезбеде релевантни аналитичко-истраживачки подаци о 
квалитету резултата учења и квалитету процеса наставе и учења који се остварује у 
основној школи. Као коначни резултат овог пројекта очекује се унапређивање образовне 
политике и образовне праксе, која ће уважавати објективне и мерљиве показатеље.  

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Због обима и комплексности пројектних активности у пројекту постављена су три 
главна циља: 

– Спровођење сумативног и спољашњег вредновања рада образовно-васпитних установа у 
четири програма огледа у односу на постављене циљеве и исходе образовања.  

– Обезбеђивање релевантних, поузданих и објективних података од значаја за осигурање 
квалитета образовања и васпитања и развој система за коришћење информација о 
резултатима истраживања на различитим нивоима за потребе развоја установа и система 
образовања и васпитања.  



 

 201

– Развој система за коришћење информација о резултатима истраживања на различитим 
нивоима за потребе развоја установа и система образовања и васпитања.   

 

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 350.000  

423600 Угоститељске услуге 20.000  

426000 Материјал 80.000  

Тотал динара: 450.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 

ПРЕТПОСТАВКЕ: 

Благовремено достављање података о приоритетима, статусу програма и потребама 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у области вредновања постојећих 
програма огледа у основним и средњим школама, благовремено спровођење поступка 
јавних набавки у избору сарадника, благовремени прилив буџетских средстава.  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊА 

Мрс. Софија Вујовић, саветник-координатор 
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3.2 НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА - ВРЕДНОВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА  

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

На основу надлежности прописаних чланом 22. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13), Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања обавља стручне послове у вези са обављањем националних 
испитивања и праћења ученичких постигнућа, вредновања квалитета рада установа, 
пружања стручне подршке Министарству и надлежним саветима по питањима осигурања 
квалитета и прикупљања и обраде података, пружање стручне подршке установама у 
погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних 
стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; као и праћење усаглашености 
система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима 
вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља (Закон, члан 
22). 

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом 
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном 
образовању и васпитању (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени 
гласник РС“, број 72/09, 55/13, члан 82). Национални испити имају троструку функцију: 
сертификација, селекција и вредновање квалитета и једнакоправности образовања.  

Насупрот завршних испита који се сматрају испитима тзв. великог ризика (high-steaks) те 
су подаци који се користе у циљу вредновања ефикасности система у мањој мери валидни,  
последњих деценија у свету се све више спроводе евалуациона истраживања која 
означавамо националним испитивањима (тестирањима).   

Док се национални испити спроводе на целој популацији, национална тестирања се 
реализују на узорку ученика одређеног узраста. Како у истраживању не учествују сви 
ученици, информације се обезбеђују само за образовни систем у целини или његове 
делове, као и факторе који су повезани са успешности ученика. Иако је ограничен број 
директних корисника информација, овакав начин националног испитивања има своје 
предности: подједнако добро може да обезбеде валидне, поуздане и увремењене 
информације у вези са образовним системом, посебно у вези са квалитетом наставе и 
учења. Како захтева мањи обим ангажовања ресурса, стога се може чешће спроводити, 
укључујући и вршење тематских евалуације. 

Прва организована испитивања постигнућа ученика на узорку у оквиру образовног система 
у Републици Србији извршена су у оквиру прoјекта Министарства просвете и спорта 
Републике Србије „Развој школства у Републици Србији“ уз финансијску подршку Светске 
банке и односила су се на национална тестирања ученика 3. и 4 разреда основне школе. 
Национална истраживања су рађена у оквиру предмета Српски језик и Математика, 
имајући у виду да је наставни план и програм у Србији дефинисан јер ова два предмета 
представљају кључне делове плана и програма у нижим разредима основне школе.  

Методолошки оквир је подразумевао састављање мерних инструмената (тестова и 
упитника) одређених метријских карактеристика који су проверавани у пробним 
испитивањима на одговарајућим узорцима. У пробним и главним истраживањима, процес 
испитивања су водили посебно обучени испитивачи, а испитивање је подразумевало рад 
ученика на тестовима и упитницима у учионици. Паралелно са тим, њихови наставници и 
директори попуњавали су посебне упитнике. У главном тестирању, маја 2004. године, 
испитан је репрезентативан узорак ученика 3. разреда, односно 4887 ученика из 119 школа 
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у оквиру 25 административних јединица (округа). Национално тестирање образовних 
постигнућа ученика 3. разреда имало је за циљ да се обезбеде поуздани и валидни подаци о 
томе којим су знањима и вештинама из Српског језика и Математике овладали ученици 
након три године школовања, да се омогући дефинисање стандарда знања из Српског 
језика и Математике за ниже разреде основне школе, да се утврде фактори који утичу на 
образовна постигнућа ученика, те да се започне праћење квалитета разредне наставе у 
Србији на основу понављања националног тестирања у регуларним интервалима. У 
Националном испитивању ученика 4. разреда, маја 2006. године,  учествовало је 5120 
ученика из 125 школа у оквиру 13 административних школских управа. Узорак је био 
репрезентативан за Републику Србију, пропорционалан укупном броју ученика и броју по 
школским управама. Специфични циљеви Националног тестирања ученика четвртог 
разреда били су да се утврде знања, умења и вештине из Српског језика и Математике 
којима су ученици овладали на крају првог образовног циклуса, утврде материјални и 
људски фактори који утичу на образовна постигнућа ученика, сагледају услови у којима 
раде школе, као и стручност и оспособљеност образовног кадра. Крајњи циљ истраживања 
био је прикупљање релевантних података о постојећој образовној пракси, стицање увида у 
реална постигнућа ученика и факторе који на њих утичу у циљу унапређења система 
образовања и васпитања.  

У оквиру ових испитивања сачињени су извештаји са намером да послуже ресорном 
министарству и другим релевантним институцијама и установама као основ за доношење 
одлука важних за унапређивање система образовања. 

Мада је од 2006. године у више наврата планирано, због недостатка финансијских 
средстава национална тестирања нису реализована.      

Пројекат: Национална тестирања - вредновање исхода учења заснива се на стручним 
пословима Завода у области обављања националних испитивања и праћења ученичких 
постигнућа и представља ревитализацију процеса вредновања исхода учења. Пројекат ће 
омогућити низ информација који се односе на остварености општих/међупредметних и 
предметних компетенција у основном и средњем образовању и услове под којима се они 
остварују. 

Ово је нови концепт у нашем образовном систему, заснован на настави и учењу које води 
развоју компетенција и због тога је потребно истражити могућности праћења и процене 
остварености компетенција у оквиру појединих наставних предмета. Општи стандарди 
постигнућа за крај основног и општег средњег образовања и средњег стручног образовања 
у делу општеобразовних предмета дефинисани су на основу очекиваних компетенција које 
ученици треба да развију до краја свог основног или средњег образовања. Поред њих, 
дефинисане се су и опште/међупредметне компетенције које треба да развију сви ученици 
до краја основног односн средњег образовања. Оне су развијане на основу документа 
„Кључне компетенције“ Европске комисије из 2009. године, које подразумевају наставу и 
учење, које доводи до развоја компетенција неопходних за наставак образовања и 
квалитетно укључивање у свет рада и друштвени живот, а које не припадају ни једном 
предмету посебно већ би требало  да се развијају у оквиру сваког предмета.  

Овим пројектом ће се пилотирати модел праћења и процене предметне компетенције за 
најамање 5 општеобразовних предмета и 4 међупредметне компетенције. Нагласак ће 
такође бити стављен на могућност вредновања ученичких постигнућа у развоју 
компетенција кроз формативно оцењивање. Један од резултата пројекта биће и 
инструменти за формативно праћење и процену компетенција које ће наставници моћи да 
користе у школама.  
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ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања 
ученичких постигнућа на основу предметних и опших/међупредметних компетенција, што 
представља стратешки допринос политици образовања у Републици Србији. 

Специфични циљеви односе се на: пилотирање модела праћења и процене предметних 
компетенција за 5 општеобразовних предмета и 4 међупредметне компетенције у основној 
и средњој школи и утврђивање могућност примене овог модела за вредновање ученичких 
постигнућа. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 100.000  

423500 Стручне услуге 7. 364.000  

426000 Материјал 150.000  

Тотал динара: 7.714.000  

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Филозофски факултет 
Универзитета у Београду, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета 
у Београду;  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије РС 

READ – Russian Education Aid for Development 

ПРЕТПОСТАВКЕ: 

Одобравање гранта (READ – Russian Education Aid for Development) 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Др Гордана Чапрић, заменик директора  
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ЗАКЉУЧАК 
 

 

Полазећи од законске регулативе дефинисане чланом 35. Закона о буџетском систему  
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 
68/2015, 103/15 и 99/16), Фискалној стратегији за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 
2020. годину, у складу са активностима које су дефинисане Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,  52/11, 55/13 и 88/17), као и у складу 
са Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. 
113/2017) од 17.12.2017. године, сачинили смо Предлог финансијског плана за 2018. 
годину са пројекцијама за 2019 и 2020. годину. 

 

Планирани програми односе се на развој стандарда, развој инструмента за вредновање 
ученичких постигнућа, имплементацију образовних стандарда и друге активности 
заснованих на истраживањима у којима учешће узима велики број учесника уз знатну 
количину пратећег материјала (пре свега тестова). За извршење тих активности ангажују се 
средства на позицијама 422, 423, 424 и 426. Због посебних захтева које претпоставља 
реализација завршних испита, потребно је ангажовати и средства на позицијама  512 и 515.  

 

За посматрани период дефинисане су три приоритене области финансирања: 

1. Осигурање квалитета у систему образовања; 

2. Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања; 

3. Истраживање и вредновање у образовању. 

 

Потребна буџетска средства неопходна за реализацију наведених програмских 
активности која истовремено представљају и лимите за посматрани плански период 
износе, за 2018. годину 87.709.000 динара, за 2019. годину 92.307.000 динара и за 2020. 
годину 97.362.000 динара. 

 

Финансијски план за 2018. годину са пројекцијом за 2019. и 2020. годину сачинили смо на 
основу инструкција садржаних у допису Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја број 401-00-00746/6/17-08 од 19. децембра 2017. године. 

 

 

 

 

               В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

                                                                      Др Бранислав Ранђеловић 
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Рекапитулација потребних средстава по програмским 
областима – 2018. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



01 04 15 06

Опис БУЏЕТ

Сопствена 

средства Уницеф Уницеф УКУПНО

411 Плате 31.220.000 1.357.000 0 0 32.577.000

4111 Плате 31.220.000 1.357.000 32.577.000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

5.588.000 243.000 0 0 5.831.000

4121 Допринос за ПИО 3.746.000 162.000 3.908.000

4122 Допринос за здравство 1.607.000 70.000 1.677.000

4123 Допринос за незапосленост 235.000 11.000 246.000

413 Накнаде у натури 1.000 220.000 0 0 221.000

4131 Пакетићи за децу запослених 1.000 220.000 221.000

414 Социјална давања 

запосленима

320.000 400.000 0 0 720.000

4141 Породиљско боловање 0

4143 Отпремнине и помоћи 320.000 100.000 420.000

4144 Солидарна помоћ 300.000 300.000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1.250.000 0 0 0 1.250.000

4151 Превоз на посао и са посла 1.250.000 1.250.000

416 Награде запосленима 1.000 150.000 0 0 151.000

4161 Награде 1.000 150.000 151.000

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000 0 23.000 4.143.000

4211 Трошкови платног промета 210.000 40.000 23.000 273.000

4212 Услуге за електричну енергију 1.660.000 1.660.000

4213 Комуналне услуге 890.000 890.000

4214 Телефон 1.130.000 1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000 110.000

4216 Закуп опреме 80.000 80.000

422 Трошкови путовања 1.500.000 30.000 0 0 1.530.000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 150.000 30.000 180.000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 1.300.000 1.300.000

4223 Трошкови путов.редован рад 50.000 50.000

423 Услуге по уговору 20.265.000 6.740.000 350.000 7.025.000 34.380.000

4231 Административне услуге 150.000 150.000

4232 Услуге за израду софтвера 1.790.000 380.000 2.170.000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285.000 285.000

4234 Услуге информисања 300.000 300.000 600.000

4235 Стручне услуге 16.000.000 5.000.000 350.000 6.725.000 28.075.000

4236 Угоститељске услуге 620.000 240.000 860.000

4237 Репрезентација 350.000 1.120.000 1.470.000

4239 Остале опште услуге 770.000 770.000

424 Специјализоване услуге 1.220.000 898.000 0 0 2.118.000

4243 Mедицинске услуге 300.000 300.000

4249 Остале специјализоване усл. 1.220.000 598.000 1.818.000

425 Текуће поправке и 

одржавање

900.000 150.000 0 0 1.050.000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 590.000 590.000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 310.000 150.000 460.000

Економска 

класифика

ција

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐ 2001 0008

Табела бр.2 ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2018. годину

Извор финансирања



426 Материјал 2.870.000 100.000 0 0 2.970.000

4261 Административни материјал 1.170.000 1.170.000

4263 Стручна литература 235.000 235.000

4264 Дизел гориво 215.000 215.000

4268 Материјал за хигијену 340.000 340.000

4269 Алат и инвентар 910.000 100.000 1.010.000

444 Трошкови задуживања 15.000 0 0 0 15.000

4441 Негативне курсне разлике 15.000 15.000

462 Дотације међународним 

организацијама

390.000 0 0 0 390.000

4621 Текуће дотације 390.000 390.000

482 Порези 20.000 100.000 0 0 120.000

4821 Регистрација возила 10.000 50.000 60.000

4822 Обавезне таксе 10.000 20.000 30.000

4823 Новчане казне 30.000 30.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000 0 0 101.000

4831 Новчане казне и пенали 1.000 100.000 101.000

Накнада штете 1.000 100.000 0 0 101.000

4851 Остале накнаде штете 1.000 100.000 101.000

512 Машине и опрема 1.459.000 4.520.000 0 0 5.979.000

5121 Аутомобил 2.000.000 2.000.000

5122 Административна опрема 1.459.000 2.520.000 3.979.000

515 Нематеријална имовина 4.020.000 0 0 0 4.020.000

5151 Нематеријална имовина 4.020.000 4.020.000

75.041.000 15.228.000 350.000 7.048.000 97.667.000

421 Стални трошкови 0 0 0 0 0

4211 Трошкови платног промета 0

4214 Услуге комуникација 0

423 Услуге по уговору 8.400.000 1.000.000 0 0 9.400.000

4231 Административне услуге 0

4232 Услуге за израду софтвера 300.000 300.000

4234 Услуге информисања 200.000 200.000

4235 Стручне услуге 7.900.000 1.000.000 8.900.000

4236 Угоститељске услуге 0

424 Специјализоване услуге 1.000.000 0 0 0 1.000.000

4249 Остале специјализов. услуге 1.000.000 1.000.000

426 Материјал 0 100.000 0 0 100.000

4261 Административни материјал 100.000 100.000

9.400.000 1.100.000 0 0 10.500.000

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0

423 Услуге по уговору 3.068.000 0 0 0 3.068.000

4231 Административне услуге 98.000 98.000

4234 Услуге информисања 100.000 100.000

4235 Стручне услуге 2.850.000 2.850.000

4236 Угоститељске услуге 20.000 20.000

426 Материјал 200.000 0 0 0 200.000

4261 Административни материјал 200.000 200.000

3.268.000 0 0 0 3.268.000

87.709.000 16.328.000 350.000 7.048.000 111.435.000

ЛИМИТ 87.709.000

УКУПНО ПА 2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

УКУПНО ПА 3

УКУПНО ПА 1+2+3

УКУПНО ПА 1

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

485



Донације

06

1.1 1.2А 1.3 1.4 1.2Б 1.5

411 Плате 31.220.000 0 0 0 0 0 31.220.000 1.357.000 0 0 1.357.000 0 0 32.577.000

4111 Плате 31.220.000 31.220.000 1.357.000 1.357.000 32.577.000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

5.588.000 0 0 0 0 0 5.588.000 243.000 0 0 243.000 0 0 5.831.000

4121 Допринос за ПИО 3.746.000 3.746.000 162.000 162.000 3.908.000

4122 Допринос за здравство 1.607.000 1.607.000 70.000 70.000 1.677.000

4123 Допринос за незапосленост 235.000 235.000 11.000 11.000 246.000

413 Накнаде у натури 1.000 0 0 0 0 0 1.000 220.000 0 0 220.000 0 0 221.000

4131 Пакетићи за децу запослених 1.000 1.000 220.000 220.000 221.000

414 Социјална давања 

запосленима

320.000 0 0 0 0 0 320.000 400.000 0 0 400.000 0 0 720.000

4143 Отпремнине и помоћи 320.000 320.000 100.000 100.000 420.000

4144 Помоћ запосленима 0 300.000 300.000 300.000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1.250.000 0 0 0 0 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 1.250.000

4151 Превоз на посао и са посла 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000

416 Награде запосленима 1.000 0 0 0 0 0 1.000 150.000 0 0 150.000 0 0 151.000

4161 Награде 1.000 1.000 150.000 150.000 151.000

421 Стални трошкови 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 120.000 0 0 120.000 0 23.000 4.143.000

4211 Трошкови платног промета 210.000 210.000 40.000 40.000 23.000 273.000

4212 Услуге за електричну енергију 1.660.000 1.660.000 0 1.660.000

4213 Комуналне услуге 890.000 890.000 0 890.000

4214 Телефон 1.130.000 1.130.000 0 1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000 110.000 0 110.000

4216 Закуп опреме 0 80.000 80.000 80.000

422 Трошкови путовања 610.000 890.000 0 0 0 0 1.500.000 30.000 0 0 30.000 0 0 1.530.000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 150.000 150.000 30.000 30.000 180.000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 410.000 890.000 1.300.000 0 1.300.000

4223 Трошкови путов.редован рад 50.000 50.000 0 50.000

423 Услуге по уговору 7.825.000 750.000 7.590.000 2.750.000 1.350.000 0 20.265.000 1.940.000 4.800.000 0 6.740.000 350.000 7.025.000 34.380.000

4231 Административне услуге 100.000 50.000 150.000 0 150.000

4232 Услуге за израду софтвера 1.690.000 100.000 1.790.000 380.000 380.000 2.170.000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285.000 285.000 0 285.000

4234 Услуге информисања 100.000 200.000 300.000 0 300.000 600.000

4235 Стручне услуге 4.300.000 650.000 7.350.000 2.700.000 1.000.000 16.000.000 200.000 4.800.000 5.000.000 350.000 6.725.000 28.075.000

4236 Угоститељске услуге 230.000 50.000 240.000 50.000 50.000 620.000 240.000 240.000 860.000

4237 Репрезентација 350.000 350.000 1.120.000 1.120.000 1.470.000

4239 Остале опште услуге 770.000 770.000 0 770.000

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

Табела  ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2018. годину

(СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА)

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Донације

мт 15

1.5

УКУПНО
БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐2001 0008



424 Специјализоване услуге 1.020.000 100.000 0 0 100.000 0 1.220.000 898.000 0 0 898.000 0 0 2.118.000

4243 Mедицинске услуге 0 300.000 300.000 300.000

4249 Остале специјализоване усл. 1.020.000 100.000 100.000 1.220.000 598.000 598.000 1.818.000

425 Текуће поправке и 

одржавање

900.000 0 0 0 0 0 900.000 150.000 0 0 150.000 0 0 1.050.000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 590.000 590.000 0 590.000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 310.000 310.000 150.000 150.000 460.000

426 Материјал 1.750.000 50.000 1.000.000 50.000 20.000 0 2.870.000 100.000 0 0 100.000 0 0 2.970.000

4261 Административни материјал 50.000 50.000 1.000.000 50.000 20.000 1.170.000 0 1.170.000

4263 Стручна литература 235.000 235.000 0 235.000

4264 Дизел гориво 215.000 215.000 0 215.000

4268 Трошкови хигијене 340.000 340.000 0 340.000

4269 Алат и инвентар 910.000 910.000 100.000 100.000 1.010.000

15.000 0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 15.000

4441 15.000 15.000 0 15.000

462 Дотације међународних 

организација

0 390.000 0 0 0 0 390.000 0 0 0 0 0 0 390.000

4621 Текуће дотације 390.000 390.000 0 390.000

482 Порези 20.000 0 0 0 0 0 20.000 100.000 0 0 100.000 0 0 120.000

4821 Регистрација возила 10.000 10.000 50.000 50.000 60.000

4822 Обавезне таксе 10.000 10.000 20.000 20.000 30.000

4823 Новчане казне 0 30.000 30.000 30.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 0 0 0 0 0 1.000 100.000 0 0 100.000 0 0 101.000

4831 Новчане казне и пенали 1.000 1.000 100.000 100.000 101.000

485 Накнада штете 1.000 0 0 0 0 0 1.000 100.000 0 0 100.000 0 0 101.000

4851 Остале накнаде штете 1.000 1.000 100.000 100.000 101.000

512 Машине и опрема 459.000 0 1.000.000 0 0 0 1.459.000 4.520.000 0 0 4.520.000 0 0 5.979.000

5121 Аутомобил 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000

5122 Административна опрема 459.000 1.000.000 1.459.000 2.520.000 2.520.000 3.979.000

515 Нематеријална имовина 20.000 0 0 4.000.000 0 0 4.020.000 0 0 0 0 0 0 4.020.000

5151 Нематеријална имовина 20.000 4.000.000 4.020.000 0 4.020.000

55.001.000 2.180.000 9.590.000 6.800.000 1.470.000 0 75.041.000 10.428.000 4.800.000 0 15.228.000 350.000 7.048.000 97.667.000

444

УКУПНО ПА 1



2.1 2.3 2.2

421 4211 Стални трошкови 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 3.100.000 5.300.000 0 0 0 8.400.000 0 1.000.000 0 1.000.000 0 0 9.400.000

4231 Административне услуге 0 0 0

4232 Услуге за израду софтвера 100.000 200.000 300.000 0 300.000

4234 Услуге информисања 200.000 200.000 0 200.000

4235 Стручне услуге 2.800.000 5.100.000 7.900.000 1.000.000 1.000.000 8.900.000

4236 Угоститељске услуге 0 0 0

424 Специјализоване услуге 0 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.000

4249 Остале специјализов. услуге 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000

426 Материјал 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 0 0 100.000

4261 Административни материјал 0 100.000 100.000 100.000

0 4.100.000 5.300.000 0 0 0 9.400.000 0 1.100.000 0 1.100.000 0 0 10.500.000

Донације

3.1 3.2 мт 15

424 4249 Специјализоване услуге 0 0

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 200.000 2.868.000 0 0 0 3.068.000 0 0 0 0 0 0 3.068.000

4231 Административне услуге 98.000 98.000 0 98.000

4234 Услуге информисања 100.000 0

4235 Стручне услуге 200.000 2.650.000 2.850.000 0 2.850.000

4236 Угоститељске услуге 20.000 20.000 0 20.000

426 Материјал 0 50.000 150.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000

4261 Административни материјал 50.000 150.000 200.000 0 200.000

0 250.000 3.018.000 0 0 0 3.268.000 0 0 0 0 0 0 3.268.000

55.001.000 6.530.000 17.908.000 6.800.000 1.470.000 0 87.709.000 10.428.000 5.900.000 0 16.328.000 350.000 7.048.000 111.435.000

Укупно 111.435.000

Буџет 87.709.000

МТ 15 350.000

СС 16.328.000

Донације 7.048.000

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

УКУПНО ПА 3

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

УКУПНО ПА 1+2+3

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

Донације

мт 15

Донације

06
БУЏЕТ 

УКУПНО

УКУПНО ПА 2

БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

Донације УКУПНО
Економска 

класификација
Опис



Опис трошкова Бруто износ 1.1 1.2 A 1.2 Б 1.3 1.4
1.5 

Уницеф
2.1  2.2 2.3 3.1 3.2

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 36.733.000 750.000 7.590.000 4.800.000 2.750.000 1.350.000 7.025.000 3.100.000 1.000.000 5.300.000 200.000 2.868.000

423100 Административне услуге  50.000 98.000
423200 Компјутерске услуге 100.000 100.000 200.000
423400 Услуге информисања 200.000 300.000 200.000 100.000
423500 Стручне услуге  650.000 7.350.000 4.800.000 2.700.000 1.000.000 6.725.000 2.800.000 1.000.000 5.100.000 200.000 2.650.000
423600 Угоститељске услуге 50.000 240.000 50.000 50.000 20.000

424000 СПЕЦ. УСЛУГЕ 1.200.000 100.000 100.000 1.000.000

426000 МАТЕРИЈАЛ 1.420.000 50.000 1.000.000 0 50.000 20.000 0 0 100.000 0 50.000 150.000

426100 Kанцеларијски материјал 50.000 1.000.000 50.000 20.000 100.000 50.000 150.000

421000 СТАЛНИ ТРOШКОВИ 23.000 0 0 0 0 0 23.000 0 0 0 0 0

421100 Трошкови платног промета 23.000

421400 Услуге комуникација

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.000.000 0 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 512200 Административна опрема  1.000.000

515111 Компјутерски софтвер 4.000.000 4.000.000

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 890.000 890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422200 Трошкови служених путовања у 

иностранство
890.000

422100 Трошкови сл. путовања у земљи

462000 Трошкови чланарине 390.000 390.000

УКУПНО ДИНАРА: 45.656.000 2.180.000 9.590.000 4.800.000 6.800.000 1.470.000 7.048.000 4.100.000 1.100.000 5.300.000 250.000 3.018.000

Тотал 421 422 423 424 426 462 512 515

1 Осигурање квалитета 31.888.000 23.000 890.000 24.265.000 200.000 1.120.000 390.000 1.000.000 4.000.000
2 Подршка установама 10.500.000 0 0 9.400.000 1.000.000 100.000
3 Истраживање 3.268.000 0 0 3.068.000 0 200.000 0 0 0
4 ИПА 2011 0

45.656.000 23.000 890.000 36.733.000 1.200.000 390.000 390.000 1.420.000 390.000

РС Буџет Завод 32.708.000

Сопствена средства  5.900.000

Донатор УНИЦЕФ 7.048.000
ИПА 2011

УКУПНО: 45.656.000

Подршка установамаЕкономска класификација
Истражив.
вредновање

д

3.268.00010.500.00031.888.000

45.656.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАХТЕВА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
ПРОГРАМСКЕ ОБЛАСТИ 2018.  ‐ СВИ ПРОЈЕКТИ `ПА 1 ПА 2 ПА 3

Осигурање квалитета у систему образовања



Глава Прог. ПА/ПЈ НАЗИВ конто
Апропријација 

2018 јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО 2018

24.7
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 6.253.078 8.758.334 12.515.751 6.499.168 5.300.000 4.736.000 3.837.250 4.318.500 8.021.000 6.511.000 4.111.000 4.179.919 75.041.000
0

2001
УРЕЂЕЊЕ,  НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ 
НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

6.253.078 8.758.334 12.515.751 6.499.168 5.300.000 4.736.000 3.837.250 4.318.500 8.021.000 6.511.000 4.111.000 4.179.919 75.041.000
0

ПА 
0008

Осигурање квалитета у систему 
образовања 75.041.000 6.253.078 8.758.334 12.515.751 6.499.168 5.300.000 4.736.000 3.837.250 4.318.500 8.021.000 6.511.000 4.111.000 4.179.919 75.041.000

411 31.220.000 2.601.666 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.601.000 2.608.334 31.220.000
412 5.588.000 465.666 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 465.000 472.334 5.588.000
413 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
414 320.000 26.666 0 0 293.334 0 0 0 0 0 0 0 0 320.000
415 1.250.000 104.166 104.000 104.000 104.000 104.000 90.000 90.000 90.000 115.000 115.000 115.000 114.834 1.250.000
416 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
421 4.000.000 333.333 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 366.667 4.000.000
422 1.500.000 125.000 300.000 250.000 275.000 250.000 200.000 0 0 0 0 100.000 0 1.500.000
423 20.265.000 1.688.750 2.240.000 2.400.000 1.900.000 1.550.000 1.050.000 351.250 475.000 4.510.000 3.000.000 500.000 600.000 20.265.000
424 1.220.000 101.666 200.000 918.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.220.000
425 900.000 75.000 400.000 425.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000
426 2.870.000 239.166 1.100.000 1.000.000 530.834 0 0 0 0 0 0 0 0 2.870.000
444 15.000 1.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.750 15.000
462 390.000 32.500 0 0 0 0 0 0 357.500 0 0 0 0 390.000
482 20.000 1.666 18.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000
483 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
485 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
512 1.459.000 121.583 1.000.000 337.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.459.000
515 4.020.000 335.000 0 3.685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.020.000

ИЗВОР 01

ПЛАН ПОТРОШЊЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018 ГОДИНУ



Глава Прог. ПА/ПЈ НАЗИВ конто
Апропријација 

2018 јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО 2018

24.7
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 883.333 2.716.667 1.100.000 500.000 500.000 1.300.000 1.200.000 200.000 500.000 300.000 200.000 0 9.400.000
0

2001
УРЕЂЕЊЕ,  НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ 
НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

883.333 2.716.667 1.100.000 500.000 500.000 1.300.000 1.200.000 200.000 500.000 300.000 200.000 0 9.400.000
0

ПА 
0009

Пружање стручне подршке установама у 
доменима вредновања и самовредновања 9.400.000 883.333 2.716.667 1.100.000 500.000 500.000 1.300.000 1.200.000 200.000 500.000 300.000 200.000 0 9.400.000

423 8.400.000 800.000 1.800.000 1.100.000 500.000 500.000 1.300.000 1.200.000 200.000 500.000 300.000 200.000 0 8.400.000
424 1.000.000 83.333 916.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000

ПЛАН ПОТРОШЊЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018 ГОДИНУ

ИЗВОР 01



Глава Прог. ПА/ПЈ НАЗИВ конто
Апропријација 

2018 јануар фебруар март април мај јун јул август септембар октобар новембар децембар УКУПНО 2018

24.7
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 272.332 1.100.000 512.334 250.000 1.000.000 133.334 0 0 0 0 0 0 3.268.000
0

2001
УРЕЂЕЊЕ,  НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ 
НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

272.332 1.100.000 512.334 250.000 1.000.000 133.334 0 0 0 0 0 0 3.268.000
0

ПА 
0010

Истраживање и вредновање у образовању 3.268.000 272.332 1.100.000 512.334 250.000 1.000.000 133.334 0 0 0 0 0 0 3.268.000
423 3.068.000 255.666 1.100.000 512.334 200.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 3.068.000
426 200.000 16.666 0 0 50.000 0 133.334 0 0 0 0 0 0 200.000

ПЛАН ПОТРОШЊЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018 ГОДИНУ

ИЗВОР 01



Прилог 1
Шифра корисника: 13710 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Функционална класификација: 980 Образовање некласификовано на другом месту

Преглед планираних средстава за плате  у 2018. години 

на неодређено 
време

на одређено 
време

на 
неодређено 

време

на 
одређено 
време

на 
неодређено 

време

на 
одређено 
време

на 
неодређено 

време

на одређено 
време

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (4+5+6+7+8) 10 11 12 13 14 15 16(2+10-13) 17(3+11-14) 18 (9+12+15)

I   Потребна средства  без  средстава потребних за 
извршиоце са територије АП КиМ
411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

411-Плате, додаци и накнаде изабраних лица у Влади, НС и 
Уставном суду -Прилог 1б

0 0 0 0 0 0 0 0

411-Плате, додаци и накнаде осталих -Прилог 1в 35 0 28.521.323 2.695.265 31.216.588 0 0 0 0 0 0 35 0 31.216.588

411-Плате, додаци и накнаде изабраних лица у правосуђу -Прилог 
1г

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412-Социјални доприноси на терет послодавца код запослених - 
Прилог 1а

0 0 0 0 0 0

412-Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица у 
Влади, НС и Уставном суду- Прилог 1б

0 0 0 0

412-Социјални доприноси на терет послодавца - остали - Прилог 
1в

5.105.317 482.452 5.587.769 0 0 5.587.769

412-Социјални доприноси на терет послодавца изабраних лица у 
правосуђу- Прилог 1г

0 0 0 0 0 0

463-Трансфери осталим нивоима власти (образовање на 
територији АП Војводина)

0 0

укупно I (411+412): 35 0 33.626.640 3.177.717 0 0 0 36.804.357 0 0 0 0 0 0 35 0 36.804.357

укупно I (411+412+463): 35 0 33.626.640 3.177.717 0 0 0 36.804.357 0 0 0 0 0 0 35 0 36.804.357

Додатак (на 
годишњем нивоу) 
за остварене 
резултате рада 
намештеника опис

Постојећи број запослених 
за који се врши обрачун 

плата

Годишњи износ 
средстава потребан 
за исплату основне 
плате за постојећи 
број запослених 
(коефицијент * 
основица)

Средства потребна 
за исплату минулог 
рада на годишњем 

нивоу

Додаци (на годишњем 
нивоу) у складу са 
Законом о платама 

државних службеника и 
намештеника и Законом 
о платама у државним 
органима и јавним 

службама

Укупан број запослених за 
који су обзбеђена средства 

у буџету за 2018. год.

Укупна 
средства 

обезбеђена у 
буџету за 2018. 

годину 

Средства потребна за 
напредовање државних 
службеника у складу са 
Законом о платама 

државних службеника и 
намештеника

укупна средства 
на годишњем 

нивоу за 
постојећи број 
запослених

Повећање броја 
запослених у складу са 
кадровским планом

Средства 
потребна за 

повећање броја 
запослених у 
складу са 
кадровским 
планом

Смањење броја 
запослених у складу са 
кадровским планом

Уштеда по 
основу смањења 
броја запослених 

у складу са 
кадровским 
планом



на неодређено 
време

на одређено 
време

на 
неодређено 

време

на 
одређено 
време

на 
неодређено 

време

на 
одређено 
време

на 
неодређено 

време

на одређено 
време

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (4+5+6+7+8) 10 11 12 13 14 15 16(2+10-13) 17(3+11-14) 18 (9+12+15)

Додатак (на 
годишњем нивоу) 
за остварене 
резултате рада 
намештеника опис

Постојећи број запослених 
за који се врши обрачун 

плата

Годишњи износ 
средстава потребан 
за исплату основне 
плате за постојећи 
број запослених 
(коефицијент * 
основица)

Средства потребна 
за исплату минулог 
рада на годишњем 

нивоу

Додаци (на годишњем 
нивоу) у складу са 
Законом о платама 

државних службеника и 
намештеника и Законом 
о платама у државним 
органима и јавним 

службама

Укупан број запослених за 
који су обзбеђена средства 

у буџету за 2018. год.

Укупна 
средства 

обезбеђена у 
буџету за 2018. 

годину 

Средства потребна за 
напредовање државних 
службеника у складу са 
Законом о платама 

државних службеника и 
намештеника

укупна средства 
на годишњем 

нивоу за 
постојећи број 
запослених

Повећање броја 
запослених у складу са 
кадровским планом

Средства 
потребна за 

повећање броја 
запослених у 
складу са 
кадровским 
планом

Смањење броја 
запослених у складу са 
кадровским планом

Уштеда по 
основу смањења 
броја запослених 

у складу са 
кадровским 
планом

II  Потребна средства  за извршиоце са територије АП КиМ

а) запослени који живе и раде на територији АП КиМ (увећање 
плате  50%)

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 0 0

укупно 411+412: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

б) запослени који живе ван територије АП КиМ а раде на 
територији АП КиМ (увећање плате  12,5%)

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 0 0

укупно 411+412: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в)изабрана и постављена лица која живе на територији АП КиМ 
и раде на територији АП КиМ (увећање плате  10%)

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 0 0

укупно 411+412: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

г) изабрана и постављена лица која живе ван територије АП 
КиМ а  раде на територији АП КиМ (увећање плате 5%)

0

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 0 0

укупно 411+412: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

д) запослени који живе на територији АП КиМ а не раде (накнада 
8.526+30%)

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 0 0

укупно 411+412: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ђ) запослени који живе ван територије АП КиМ и не раде 
(накнада 8.526 )

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 0 0

укупно 411+412: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

укупно II :

411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

укупно II (411+412) : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВЕГА (I+II):
411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 35 0 28.521.323 2.695.265 0 0 0 31.216.588 0 0 0 0 0 0 35 0 31.216.588

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 5.105.317 482.452 0 0 0 5.587.769 0 0 0 0 0 0 0 0 5.587.769

463 - Трансфери осталим нивоима власти (образовање на 
територији АП Војводина)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СВЕГА (411+412+463) 35 0 33.626.640 3.177.717 0 0 0 36.804.357 0 0 0 0 0 0 35 0 36.804.357

Место, Датум M.П. Потпис одговорног лица



Прилог 3б

шифра БК

шифра функције

у дин. (заокружено на 000) а "колона 7" у оригиналној валути

Редни 
број

Донатор Пословна банка преко које се 
врши реализација/Управа за 

трезор

Година почетка 
коришћења 
донације

Година 
завршетка 
донације

Извор  Укупна 
вредност 
донације (у 
оригиналној 
валути)

  Искоришћена 
средства 
донације  

закључно са 
31.10.2017. 
године

Планирани 
износ средстава 
у буџету за 2017. 

годину

  Процена 
утрошених 
средства  у 

2017.г. - процена

Планирани 
износ средстава 
у буџету за 2018. 

годину

Планирани 
износ средстава 
у буџету за 2019. 

годину 

Планирани 
износ средстава 
у буџету за 2020. 

годину 

Планирани износ 
средстава у буџету 
након  2020. године 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Уницеф Управа за трезор 2016 2018 6 8.436.000 788.000 4.185.000 623.000 7.025.000

2

3

4

Напомена: због проблема у реализацији
пројекта направљена је нова динамика
пројектних активности са донатором, на 
начин да се све нереализоване 
активности
из 2017. пребацују у 2018. годину

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8.436.000 788.000 4.185.000 623.000 7.025.000 0 0 0

М.П.

Преглед донација

Место, датум Потпис одговорног лица

980

13710

Образовање некласификовано на другом месту

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекапитулација потребних средстава по програмским 
областима – 2019. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



01 04 15 06

Опис БУЏЕТ

Сопствена 

средства Уницеф Уницеф УКУПНО

411 Плате 31.220.000 1.194.000 0 0 32.414.000

4111 Плате 31.220.000 1.194.000 32.414.000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

5.587.000 214.000 0 0 5.801.000

4121 Допринос за ПИО 3.745.000 145.000 3.890.000

4122 Допринос за здравство 1.600.000 61.000 1.661.000

4123 Допринос за незапосленост 242.000 8.000 250.000

413 Накнаде у натури 1.000 220.000 0 0 221.000

4131 Пакетићи за децу запослених 1.000 220.000 221.000

414 Социјална давања 

запосленима

270.000 200.000 0 0 470.000

4141 Породиљско боловање 0

4143 Отпремнине 270.000 140.000 410.000

4144 Помоћ запосленима 60.000 60.000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1.300.000 0 0 0 1.300.000

4151 Превоз на посао и са посла 1.300.000 1.300.000

416 Награде запосленима 1.000 360.000 0 0 361.000

4161 Награде 1.000 360.000 361.000

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000 0 0 4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 40.000 220.000

4212 Услуге за електричну енергију 1.660.000 1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000 920.000

4214 Телефон 1.130.000 1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000 110.000

4216 Закуп опреме 80.000 80.000

422 Трошкови путовања 1.700.000 30.000 0 0 1.730.000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 300.000 30.000 330.000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 1.380.000 1.380.000

4223 Трошкови путов.редован рад 20.000 20.000

423 Услуге по уговору 28.210.000 6.050.000 0 0 34.260.000

4231 Административне услуге 350.000 350.000

4232 Услуге за израду софтвера 1.350.000 1.350.000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285.000 285.000

4234 Услуге информисања 350.000 350.000

4235 Стручне услуге 23.235.000 5.300.000 28.535.000

4236 Угоститељске услуге 590.000 100.000 690.000

4237 Репрезентација 650.000 650.000 1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000 1.400.000

424 Специјализоване услуге 1.190.000 750.000 0 0 1.940.000

4243 Mедицинске услуге 450.000 450.000

4249 Остале специјализоване усл. 1.190.000 300.000 1.490.000

425 Текуће поправке и 

одржавање

1.000.000 800.000 0 0 1.800.000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 400.000 500.000 900.000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 600.000 300.000 900.000

Економска 

класифика

ција

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐ 2001 0008

Табела бр.2 ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2019. годину

Извор финансирања



426 Материјал 3.750.000 420.000 0 0 4.170.000

4261 Административни материјал 2.350.000 2.350.000

4263 Стручна литература 300.000 10.000 310.000

4264 Дизел гориво 215.000 120.000 335.000

4268 Средства за хигијену 440.000 150.000 590.000

4269 Алат и инвентар 445.000 140.000 585.000

444 Трошкови задуживања 0 0 0 0 0

4441 Негативне курсне разлике 0

462 Дотације међународним 

организацијама

425.000 0 0 0 425.000

4621 Текуће дотације 425.000 425.000

482 Порези 120.000 100.000 0 0 220.000

4821 Регистрација возила 20.000 20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000 100.000

4823 Новчане казне 50.000 50.000 100.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000 0 0 101.000

4831 Новчане казне и пенали 1.000 100.000 101.000

Накнада штете 200.000 100.000 0 0 300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 100.000 300.000

512 Машине и опрема 3.600.000 1.950.000 0 0 5.550.000

5122 Административна опрема 3.600.000 1.950.000 5.550.000

515 Нематеријална имовина 423.000 0 0 0 423.000

5151 Нематеријална имовина 423.000 423.000

82.998.000 12.608.000 0 0 95.606.000

421 Стални трошкови 0 0 0 0 0

4211 Трошкови платног промета 0

4214 Услуге комуникација 0

423 Услуге по уговору 4.300.000 1.100.000 0 0 5.400.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000

4232 Услуге за израду софтвера 0

4234 Услуге информисања 0

4235 Стручне услуге 4.200.000 1.000.000 5.200.000

4236 Угоститељске услуге 100.000 100.000

424 Специјализоване услуге 1.900.000 0 0 0 1.900.000

4249 Остале специјализов. услуге 1.900.000 1.900.000

426 Материјал 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0

6.200.000 1.100.000 0 0 7.300.000

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0

423 Услуге по уговору 2.879.000 0 0 0 2.879.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000

4234 Услуге информисања 100.000 100.000

4235 Стручне услуге 2.659.000 2.659.000

4236 Угоститељске услуге 20.000 20.000

426 Материјал 230.000 0 0 0 230.000

4261 Административни материјал 230.000 230.000

3.109.000 0 0 0 3.109.000

92.307.000 13.708.000 0 0 106.015.000

ЛИМИТ 92.307.000

УКУПНО ПА 1

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

485

УКУПНО ПА 2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

УКУПНО ПА 3

УКУПНО ПА 1+2+3



Донације

06

1.1 1.2А 1.3 1.4 1.6 1.2Б 1.5

411 Плате 31.220.000 0 0 0 0 0 31.220.000 1.194.000 0 0 1.194.000 0 0 32.414.000

4111 Плате 31.220.000 31.220.000 1.194.000 1.194.000 32.414.000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

5.587.000 0 0 0 0 0 5.587.000 214.000 0 0 214.000 0 0 5.801.000

4121 Допринос за ПИО 3.745.000 3.745.000 145.000 145.000 3.890.000

4122 Допринос за здравство 1.600.000 1.600.000 61.000 61.000 1.661.000

4123 Допринос за незапосленост 242.000 242.000 8.000 8.000 250.000

413 Накнаде у натури 1.000 0 0 0 0 0 1.000 220.000 0 0 220.000 0 0 221.000

4131 Пакетићи за децу запослених 1.000 1.000 220.000 220.000 221.000

414 Социјална давања 

запосленима

270.000 0 0 0 0 0 270.000 200.000 0 0 200.000 0 0 470.000

4143 Отпремнине и помоћи 270.000 270.000 140.000 140.000 410.000

4144 Помоћ запосленима 0 60.000 60.000 60.000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 1.300.000

4151 Превоз на посао и са посла 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000

416 Награде запосленима 1.000 0 0 0 0 0 1.000 360.000 0 0 360.000 0 0 361.000

4161 Награде 1.000 1.000 360.000 360.000 361.000

421 Стални трошкови 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 120.000 0 0 120.000 0 0 4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 180.000 40.000 40.000 220.000

4212 Услуге за електричну енергију 1.660.000 1.660.000 0 1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000 920.000 0 920.000

4214 Телефон 1.130.000 1.130.000 0 1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000 110.000 0 110.000

4216 Закуп опреме 0 80.000 80.000 80.000

422 Трошкови путовања 810.000 890.000 0 0 0 0 1.700.000 30.000 0 0 30.000 0 0 1.730.000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 300.000 300.000 30.000 30.000 330.000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 490.000 890.000 1.380.000 0 1.380.000

4223 Трошкови путов.редован рад 20.000 20.000 0 20.000

423 Услуге по уговору 8.525.000 3.435.000 8.150.000 3.100.000 5.000.000 0 28.210.000 1.250.000 4.800.000 0 6.050.000 0 0 34.260.000

4231 Административне услуге 200.000 150.000 350.000 0 350.000

4232 Услуге за израду софтвера 1.150.000 200.000 1.350.000 0 1.350.000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285.000 285.000 0 285.000

4234 Услуге информисања 100.000 250.000 350.000 0 350.000

4235 Стручне услуге 4.650.000 2.535.000 8.000.000 3.050.000 5.000.000 23.235.000 500.000 4.800.000 5.300.000 28.535.000

4236 Угоститељске услуге 90.000 300.000 150.000 50.000 590.000 100.000 100.000 690.000

4237 Репрезентација 650.000 650.000 650.000 650.000 1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

Табела  ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2019. годину

(СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА)

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Донације

мт 15

1.5

УКУПНО
БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐2001 0008



424 Специјализоване услуге 590.000 600.000 0 0 0 0 1.190.000 750.000 0 0 750.000 0 0 1.940.000

4243 Mедицинске услуге 0 450.000 450.000 450.000

4249 Остале специјализоване усл. 590.000 600.000 1.190.000 300.000 300.000 1.490.000

425 Текуће поправке и 

одржавање

1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 800.000 0 0 800.000 0 0 1.800.000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 400.000 400.000 500.000 500.000 900.000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 600.000 600.000 300.000 300.000 900.000

426 Материјал 1.500.000 100.000 2.000.000 50.000 100.000 0 3.750.000 420.000 0 0 420.000 0 0 4.170.000

4261 Административни материјал 100.000 100.000 2.000.000 50.000 100.000 2.350.000 0 2.350.000

4263 Стручна литература 300.000 300.000 10.000 10.000 310.000

4264 Дизел гориво 215.000 215.000 120.000 120.000 335.000

4268 Средства за хигијену 440.000 440.000 150.000 150.000 590.000

4269 Алат и инвентар 445.000 445.000 140.000 140.000 585.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4441 0 0 0

462 Дотације међународних 

организација

0 425.000 0 0 0 0 425.000 0 0 0 0 0 0 425.000

4621 Текуће дотације 425.000 425.000 0 425.000

482 Порези 120.000 0 0 0 0 0 120.000 100.000 0 0 100.000 0 0 220.000

4821 Регистрација возила 20.000 20.000 0 20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000

4823 Новчане казне 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 0 0 0 0 0 1.000 100.000 0 0 100.000 0 0 101.000

4831 Новчане казне и пенали 1.000 1.000 100.000 100.000 101.000

485 Накнада штете 200.000 0 0 0 0 0 200.000 100.000 0 0 100.000 0 0 300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 200.000 100.000 100.000 300.000

512 Машине и опрема 1.000.000 0 2.600.000 0 0 0 3.600.000 1.950.000 0 0 1.950.000 0 0 5.550.000

5122 Административна опрема 1.000.000 2.600.000 3.600.000 1.950.000 1.950.000 5.550.000

515 Нематеријална имовина 423.000 0 0 0 0 0 423.000 0 0 0 0 0 0 423.000

5151 Нематеријална имовина 423.000 423.000 0 423.000

56.548.000 5.450.000 12.750.000 3.150.000 5.100.000 0 82.998.000 7.808.000 4.800.000 0 12.608.000 0 0 95.606.000

444

УКУПНО ПА 1



2.1А 2.4 2.2 2.3

421 4211 Стални трошкови 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 4.300.000 0 0 0 0 4.300.000 0 550.000 550.000 1.100.000 0 0 5.400.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000 0 100.000

4232 Услуге за израду софтвера 0 0 0

4234 Услуге информисања 0 0 0

4235 Стручне услуге 4.200.000 4.200.000 500.000 500.000 1.000.000 5.200.000

4236 Угоститељске услуге 0 50.000 50.000 100.000 100.000

424 Специјализоване услуге 0 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 1.900.000

4249 Остале специјализов. услуге 1.900.000 1.900.000 0 1.900.000

426 Материјал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0 0 0

0 6.200.000 0 0 0 0 6.200.000 0 550.000 550.000 1.100.000 0 0 7.300.000

Донације

3.1 3.2 мт 15

424 4249 Специјализоване услуге 0 0

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 370.000 2.509.000 0 0 0 2.879.000 0 0 0 0 0 0 2.879.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000 0 100.000

4234 Услуге информисања 100.000 100.000 100.000

4235 Стручне услуге 350.000 2.309.000 2.659.000 0 2.659.000

4236 Угоститељске услуге 20.000 20.000 0 20.000

426 Материјал 0 80.000 150.000 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 230.000

4261 Административни материјал 80.000 150.000 230.000 0 230.000

0 450.000 2.659.000 0 0 0 3.109.000 0 0 0 0 0 0 3.109.000

56.548.000 12.100.000 15.409.000 3.150.000 5.100.000 0 92.307.000 7.808.000 5.350.000 550.000 13.708.000 0 0 106.015.000

Укупно 106.015.000

Буџет 92.307.000

МТ 15 0

СС 13.708.000

Донације 0

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

УКУПНО ПА 3

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

УКУПНО ПА 1+2+3

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

Донације

мт 15

2.1Б

Донације

06

2.1Б

БУЏЕТ 

УКУПНО

УКУПНО ПА 2

БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

Донације УКУПНО
Економска 

класификација
Опис



Опис трошкова Бруто износ 1.1 1.2 A 1.2 Б 1.3 1.4 2.1  2.2 2.3 3.1 3.2

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 32.764.000 3.435.000 8.150.000 4.800.000 3.100.000 5.000.000 0 0 4.300.000 550.000 550.000 370.000 2.509.000

423100 Административне услуге  150.000 100.000 100.000
423200 Компјутерске услуге 200.000
423400 Услуге информисања 250.000 100.000
423500 Стручне услуге  2.535.000 8.000.000 4.800.000 3.050.000 5.000.000 4.200.000 500.000 500.000 350.000 2.309.000
423600 Угоститељске услуге 300.000 150.000 50.000 50.000 50.000 20.000

424000 СПЕЦ. УСЛУГЕ 2.500.000 600.000 1.900.000

426000 МАТЕРИЈАЛ 2.480.000 100.000 2.000.000 0 50.000 100.000 0 0 0 0 0 80.000 150.000

426100 Kанцеларијски материјал 100.000 2.000.000 50.000 100.000 80.000 150.000

421000 СТАЛНИ ТРOШКОВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421100 Трошкови платног 

промета
4214 Услуге комуникација

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.600.000 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 512200 Административна опрема 
2.600.000

515111 Компјутерски софтвер 0

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 890.000 890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422200 Трошкови служених 

путовања у иностранство
890.000

422100 Трошкови сл. путовања у 

462000 Трошкови чланарине 425.000 425.000

УКУПНО ДИНАРА: 41.659.000 5.450.000 12.750.000 4.800.000 3.150.000 5.100.000 0 0 6.200.000 550.000 550.000 450.000 2.659.000

Тотал 421 422 423 424 426 462 512 515
1 Осигурање квалитета 31.250.000 0 890.000 24.485.000 600.000 2.250.000 425.000 2.600.000 0
2 Подршка установама 7.300.000 0 0 5.400.000 1.900.000 0 0 0 0
3 Истраживање 3.109.000 0 0 2.879.000 0 230.000 0 0 0
4 ИПА 2011 0

41.659.000 0 890.000 32.764.000 2.500.000 2.480.000 425.000

РС Буџет Завод 35.759.000

Сопствена средства  5.900.000

Донатор УНИЦЕФ 0
ИПА 2011

УКУПНО: 41.659.000

3.109.000

41.659.000

31.250.000

`ПА 1

Подршка установама

7.300.000

Економска класификација

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАХТЕВА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПРОГРАМСКЕ ОБЛАСТИ 2019.  ‐ СВИ ПРОЈЕКТИ

Осигурање квалитета у систему образовања

ПА 2

Истражив.

вредновање

ПА 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекапитулација потребних средстава по програмским 
областима – 2020. година 

 

 

 



01 04 15 06

Опис БУЏЕТ

Сопствена 

средства Уницеф Уницеф УКУПНО

411 Плате 31.220.000 1.194.000 0 0 32.414.000

4111 Плате 31.220.000 1.194.000 32.414.000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

5.587.000 214.000 0 0 5.801.000

4121 Допринос за ПИО 3.745.000 145.000 3.890.000

4122 Допринос за здравство 1.600.000 61.000 1.661.000

4123 Допринос за незапосленост 242.000 8.000 250.000

413 Накнаде у натури 1.000 220.000 0 0 221.000

4131 Пакетићи за децу запослених 1.000 220.000 221.000

414 Социјална давања 

запосленима

270.000 200.000 0 0 470.000

4141 Породиљско боловање 0

4143 Отпремнине 270.000 140.000 410.000

4144 Помоћ запосленима 60.000 60.000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1.300.000 0 0 0 1.300.000

4151 Превоз на посао и са посла 1.300.000 1.300.000

416 Награде запосленима 1.000 360.000 0 0 361.000

4161 Награде 1.000 360.000 361.000

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000 0 0 4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 40.000 220.000

4212 Услуге за електричну енергију 1.660.000 1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000 920.000

4214 Телефон 1.130.000 1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000 110.000

4216 Закуп опреме 80.000 80.000

422 Трошкови путовања 1.700.000 30.000 0 0 1.730.000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 300.000 30.000 330.000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 1.380.000 1.380.000

4223 Трошкови путов.редован рад 20.000 20.000

423 Услуге по уговору 28.210.000 6.050.000 0 0 34.260.000

4231 Административне услуге 350.000 350.000

4232 Услуге за израду софтвера 1.350.000 1.350.000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285.000 285.000

4234 Услуге информисања 350.000 350.000

4235 Стручне услуге 23.235.000 5.300.000 28.535.000

4236 Угоститељске услуге 590.000 100.000 690.000

4237 Репрезентација 650.000 650.000 1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000 1.400.000

424 Специјализоване услуге 1.190.000 750.000 0 0 1.940.000

4243 Mедицинске услуге 450.000 450.000

4249 Остале специјализоване усл. 1.190.000 300.000 1.490.000

425 Текуће поправке и 

одржавање

1.000.000 800.000 0 0 1.800.000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 400.000 500.000 900.000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 600.000 300.000 900.000

Економска 

класифика

ција

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐ 2001 0008

Табела бр.2 ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2020. годину

Извор финансирања



426 Материјал 3.750.000 420.000 0 0 4.170.000

4261 Административни материјал 2.350.000 2.350.000

4263 Стручна литература 300.000 10.000 310.000

4264 Дизел гориво 215.000 120.000 335.000

4268 Средства за хигијену 440.000 150.000 590.000

4269 Алат и инвентар 445.000 140.000 585.000

444 Трошкови задуживања 0 0 0 0 0

4441 Негативне курсне разлике 0

462 Дотације међународним 

организацијама

425.000 0 0 0 425.000

4621 Текуће дотације 425.000 425.000

482 Порези 120.000 100.000 0 0 220.000

4821 Регистрација возила 20.000 20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000 100.000

4823 Новчане казне 50.000 50.000 100.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000 0 0 101.000

4831 Новчане казне и пенали 1.000 100.000 101.000

Накнада штете 200.000 100.000 0 0 300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 100.000 300.000

512 Машине и опрема 3.600.000 1.950.000 0 0 5.550.000

5122 Административна опрема 3.600.000 1.950.000 5.550.000

515 Нематеријална имовина 423.000 0 0 0 423.000

5151 Нематеријална имовина 423.000 423.000

82.998.000 12.608.000 0 0 95.606.000

421 Стални трошкови 0 0 0 0 0

4211 Трошкови платног промета 0

4214 Услуге комуникација 0

423 Услуге по уговору 4.300.000 1.100.000 0 0 5.400.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000

4232 Услуге за израду софтвера 0

4234 Услуге информисања 0

4235 Стручне услуге 4.200.000 1.000.000 5.200.000

4236 Угоститељске услуге 100.000 100.000

424 Специјализоване услуге 1.900.000 0 0 0 1.900.000

4249 Остале специјализов. услуге 1.900.000 1.900.000

426 Материјал 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0

6.200.000 1.100.000 0 0 7.300.000

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0

423 Услуге по уговору 7.934.000 0 0 0 7.934.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000

4234 Услуге информисања 100.000 100.000

4235 Стручне услуге 7.714.000 7.714.000

4236 Угоститељске услуге 20.000 20.000

426 Материјал 230.000 0 0 0 230.000

4261 Административни материјал 230.000 230.000

8.164.000 0 0 0 8.164.000

97.362.000 13.708.000 0 0 111.070.000

ЛИМИТ 97.362.000

УКУПНО ПА 2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

УКУПНО ПА 3

УКУПНО ПА 1+2+3

УКУПНО ПА 1

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

485



Донације

06

1.1 1.2А 1.3 1.4 1.6 1.2Б 1.5

411 Плате 31.220.000 0 0 0 0 0 31.220.000 1.194.000 0 0 1.194.000 0 0 32.414.000

4111 Плате 31.220.000 31.220.000 1.194.000 1.194.000 32.414.000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

5.587.000 0 0 0 0 0 5.587.000 214.000 0 0 214.000 0 0 5.801.000

4121 Допринос за ПИО 3.745.000 3.745.000 145.000 145.000 3.890.000

4122 Допринос за здравство 1.600.000 1.600.000 61.000 61.000 1.661.000

4123 Допринос за незапосленост 242.000 242.000 8.000 8.000 250.000

413 Накнаде у натури 1.000 0 0 0 0 0 1.000 220.000 0 0 220.000 0 0 221.000

4131 Пакетићи за децу запослених 1.000 1.000 220.000 220.000 221.000

414 Социјална давања 

запосленима

270.000 0 0 0 0 0 270.000 200.000 0 0 200.000 0 0 470.000

4143 Отпремнине и помоћи 270.000 270.000 140.000 140.000 410.000

4144 Помоћ запосленима 0 60.000 60.000 60.000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 1.300.000

4151 Превоз на посао и са посла 1.300.000 1.300.000 0 1.300.000

416 Награде запосленима 1.000 0 0 0 0 0 1.000 360.000 0 0 360.000 0 0 361.000

4161 Награде 1.000 1.000 360.000 360.000 361.000

421 Стални трошкови 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 120.000 0 0 120.000 0 0 4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 180.000 40.000 40.000 220.000

4212 Услуге за електричну енергију 1.660.000 1.660.000 0 1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000 920.000 0 920.000

4214 Телефон 1.130.000 1.130.000 0 1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000 110.000 0 110.000

4216 Закуп опреме 0 80.000 80.000 80.000

422 Трошкови путовања 810.000 890.000 0 0 0 0 1.700.000 30.000 0 0 30.000 0 0 1.730.000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 300.000 300.000 30.000 30.000 330.000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 490.000 890.000 1.380.000 0 1.380.000

4223 Трошкови путов.редован рад 20.000 20.000 0 20.000

423 Услуге по уговору 8.525.000 3.435.000 8.150.000 3.100.000 5.000.000 0 28.210.000 1.250.000 4.800.000 0 6.050.000 0 0 34.260.000

4231 Административне услуге 200.000 150.000 350.000 0 350.000

4232 Услуге за израду софтвера 1.150.000 200.000 1.350.000 0 1.350.000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285.000 285.000 0 285.000

4234 Услуге информисања 100.000 250.000 350.000 0 350.000

4235 Стручне услуге 4.650.000 2.535.000 8.000.000 3.050.000 5.000.000 23.235.000 500.000 4.800.000 5.300.000 28.535.000

4236 Угоститељске услуге 90.000 300.000 150.000 50.000 590.000 100.000 100.000 690.000

4237 Репрезентација 650.000 650.000 650.000 650.000 1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000 1.400.000 0 1.400.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐2001 0008

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Донације

мт 15

1.5

УКУПНО
БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

Табела  ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2020. годину

(СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА)

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ



424 Специјализоване услуге 590.000 600.000 0 0 0 0 1.190.000 750.000 0 0 750.000 0 0 1.940.000

4243 Mедицинске услуге 0 450.000 450.000 450.000

4249 Остале специјализоване усл. 590.000 600.000 1.190.000 300.000 300.000 1.490.000

425 Текуће поправке и 

одржавање

1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 800.000 0 0 800.000 0 0 1.800.000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 400.000 400.000 500.000 500.000 900.000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 600.000 600.000 300.000 300.000 900.000

426 Материјал 1.500.000 100.000 2.000.000 50.000 100.000 0 3.750.000 420.000 0 0 420.000 0 0 4.170.000

4261 Административни материјал 100.000 100.000 2.000.000 50.000 100.000 2.350.000 0 2.350.000

4263 Стручна литература 300.000 300.000 10.000 10.000 310.000

4264 Дизел гориво 215.000 215.000 120.000 120.000 335.000

4268 Средства за хигијену 440.000 440.000 150.000 150.000 590.000

4269 Алат и инвентар 445.000 445.000 140.000 140.000 585.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4441 0 0 0

462 Дотације међународних 

организација

0 425.000 0 0 0 0 425.000 0 0 0 0 0 0 425.000

4621 Текуће дотације 425.000 425.000 0 425.000

482 Порези 120.000 0 0 0 0 0 120.000 100.000 0 0 100.000 0 0 220.000

4821 Регистрација возила 20.000 20.000 0 20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000

4823 Новчане казне 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000

483 Новчане казне и пенали 1.000 0 0 0 0 0 1.000 100.000 0 0 100.000 0 0 101.000

4831 Новчане казне и пенали 1.000 1.000 100.000 100.000 101.000

485 Накнада штете 200.000 0 0 0 0 0 200.000 100.000 0 0 100.000 0 0 300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 200.000 100.000 100.000 300.000

512 Машине и опрема 1.000.000 0 2.600.000 0 0 0 3.600.000 1.950.000 0 0 1.950.000 0 0 5.550.000

5122 Административна опрема 1.000.000 2.600.000 3.600.000 1.950.000 1.950.000 5.550.000

515 Нематеријална имовина 423.000 0 0 0 0 0 423.000 0 0 0 0 0 0 423.000

5151 Нематеријална имовина 423.000 423.000 0 423.000

56.548.000 5.450.000 12.750.000 3.150.000 5.100.000 0 82.998.000 7.808.000 4.800.000 0 12.608.000 0 0 95.606.000УКУПНО ПА 1

444



2.1А 2.4 2.2 2.3

421 4211 Стални трошкови 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 4.300.000 0 0 0 0 4.300.000 0 550.000 550.000 1.100.000 0 0 5.400.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000 0 100.000

4232 Услуге за израду софтвера 0 0 0

4234 Услуге информисања 0 0 0

4235 Стручне услуге 4.200.000 4.200.000 500.000 500.000 1.000.000 5.200.000

4236 Угоститељске услуге 0 50.000 50.000 100.000 100.000

424 Специјализоване услуге 0 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000 0 0 0 0 0 0 1.900.000

4249 Остале специјализов. услуге 1.900.000 1.900.000 0 1.900.000

426 Материјал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0 0 0

0 6.200.000 0 0 0 0 6.200.000 0 550.000 550.000 1.100.000 0 0 7.300.000

Донације

3.1 3.2 мт 15

424 4249 Специјализоване услуге 0 0

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 370.000 7.564.000 0 0 0 7.934.000 0 0 0 0 0 0 7.934.000

4231 Административне услуге 100.000 100.000 0 100.000

4234 Услуге информисања 100.000 100.000 100.000

4235 Стручне услуге 350.000 7.364.000 7.714.000 0 7.714.000

4236 Угоститељске услуге 20.000 20.000 0 20.000

426 Материјал 0 80.000 150.000 0 0 0 230.000 0 0 0 0 0 0 230.000

4261 Административни материјал 80.000 150.000 230.000 0 230.000

0 450.000 7.714.000 0 0 0 8.164.000 0 0 0 0 0 0 8.164.000

56.548.000 12.100.000 20.464.000 3.150.000 5.100.000 0 97.362.000 7.808.000 5.350.000 550.000 13.708.000 0 0 111.070.000

Укупно 111.070.000

Буџет 97.362.000

МТ 15 0

СС 13.708.000

Донације 0

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

Донације УКУПНО
Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

БУЏЕТ 

УКУПНО

УКУПНО ПА 2

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

Донације

мт 15

2.1Б

Донације

06

2.1Б

УКУПНО ПА 1+2+3

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

УКУПНО ПА 3

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода



Опис трошкова Бруто износ 1.1 1.2 A 1.2 Б 1.3 1.4 2.1  2.2 2.3 3.1 3.2

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 37.819.000 3.435.000 8.150.000 4.800.000 3.100.000 5.000.000 0 0 4.300.000 550.000 550.000 370.000 7.564.000

423100 Административне услуге  150.000 100.000 100.000
423200 Компјутерске услуге 200.000
423400 Услуге информисања 250.000 100.000
423500 Стручне услуге  2.535.000 8.000.000 4.800.000 3.050.000 5.000.000 4.200.000 500.000 500.000 350.000 7.364.000
423600 Угоститељске услуге 300.000 150.000 50.000 50.000 50.000 20.000

424000 СПЕЦ. УСЛУГЕ 2.500.000 600.000 1.900.000

426000 МАТЕРИЈАЛ 2.480.000 100.000 2.000.000 0 50.000 100.000 0 0 0 0 0 80.000 150.000

426100 Kанцеларијски материјал 100.000 2.000.000 50.000 100.000 80.000 150.000

421000 СТАЛНИ ТРOШКОВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421100 Трошкови платног 

промета
4214 Услуге комуникација

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.600.000 0 2.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 512200 Административна опрема 
2.600.000

515111 Компјутерски софтвер 0

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 890.000 890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422200 Трошкови служених 

путовања у иностранство
890.000

422100 Трошкови сл. путовања у 

462000 Трошкови чланарине 425.000 425.000

УКУПНО ДИНАРА: 46.714.000 5.450.000 12.750.000 4.800.000 3.150.000 5.100.000 0 0 6.200.000 550.000 550.000 450.000 7.714.000

Тотал 421 422 423 424 426 462 512 515
1 Осигурање квалитета 31.250.000 0 890.000 24.485.000 600.000 2.250.000 425.000 2.600.000 0
2 Подршка установама 7.300.000 0 0 5.400.000 1.900.000 0 0 0 0
3 Истраживање 8.164.000 0 0 7.934.000 0 230.000 0 0 0
4 ИПА 2011 0

46.714.000 0 890.000 37.819.000 2.500.000 2.480.000 425.000

РС Буџет Завод 40.814.000

Сопствена средства  5.900.000

Донатор УНИЦЕФ 0
ИПА 2011

УКУПНО: 46.714.000

Економска класификација

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАХТЕВА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПРОГРАМСКЕ ОБЛАСТИ 2020.  ‐ СВИ ПРОЈЕКТИ

Осигурање квалитета у систему образовања

ПА 2

Истражив.

вредновање

ПА 3

8.164.000

46.714.000

31.250.000

`ПА 1

Подршка установама

7.300.000



Економ. 
шифра

Опис 2018 - буџет 2018 - сс
2018-

донације
МТ 15

2018-донације
06

2019-буџет 2019 - сс 2019-донације 2020- буџет 2020 - сс

411 Плате 31.220.000 1.357.000 31.220.000 1.194.000 31.220.000 1.194.000
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
5.588.000 243.000 5.587.000 214.000 5.587.000 214.000

413 Накнаде у натури 1.000 220.000 1.000 220.000 1.000 220.000
414 Социјална давања запосл. 320.000 400.000 270.000 200.000 270.000 200.000
415 Накнаде трошкова за запослене 1.250.000 1.300.000 1.300.000

416 Награде за пос.резултате рада 1.000 150.000 1.000 360.000 1.000 360.000
421 Стални трошкови 4.000.000 120.000 23.000 4.000.000 120.000 4.000.000 120.000

422 Трошкови путовања 1.500.000 30.000 1.700.000 30.000 1.700.000 30.000
423 Услуге по уговору 20.265.000 6.740.000 350.000 7.025.000 28.210.000 6.050.000 28.210.000 6.050.000
424 Специјализоване услуге 1.220.000 898.000 1.190.000 750.000 1.190.000 750.000
425 Tекуће поправке и одржавање 900.000 150.000 1.000.000 800.000 1.000.000 800.000

426 Материјал 2.870.000 100.000 3.750.000 420.000 3.750.000 420.000
444 Негативне курсне разлике 15.000
462 Дотације међун. организацијама 390.000 425.000 425.000

482 Порези 20.000 100.000 120.000 100.000 120.000 100.000
483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000 1.000 100.000 1.000 100.000
485 Накнада штете 1.000 100.000 200.000 100.000 200.000 100.000
512 Машине и опрема 1.459.000 4.520.000 3.600.000 1.950.000 3.600.000 1.950.000

515 Нематеријална имовина 4.020.000 423.000 423.000

УКУПНО ДИНАРА 75.041.000 15.228.000 350.000 7.048.000 82.998.000 12.608.000 0 82.998.000 12.608.000

421 Стални трошкови

423 Услуге по уговору 8.400.000 1.000.000 4.300.000 1.100.000 4.300.000 1.100.000
424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.900.000 1.900.000
426 Материјал 100.000

УКУПНО ДИНАРА 9.400.000 1.100.000 0 0 6.200.000 1.100.000 0 6.200.000 1.100.000

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору 3.068.000 2.879.000 7.934.000
426 Материјал 200.000 230.000 230.000

УКУПНО ДИНАРА 3.268.000 0 0 0 3.109.000 0 0 8.164.000 0

87.709.000 16.328.000 350.000 7.048.000 92.307.000 13.708.000 0 97.362.000 13.708.000

ПЛАН ПОТРОШЊЕ И ПЛАН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 2018.-2020. ГОД. 

2001-0010 Истраживање и вредновање у образовању - ПА 3

2001-0009 Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања - ПА 2

2001-0008 Осигурање квалитета у систему образовања - ПА 1

111.070.000106.015.000111.435.000
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