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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Фабрисова бр. 10, 11 000 Београд
Матични број: 17568981
ПИБ: 103476203
office@ceo.edu.rs
Информатор о раду Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (у даљем
тексту Завод) сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07 и 104/09)
и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени
гласник РС“, број: 68/2010).
Особа одговорна за потпуност и тачност података које садржи Информатор је
др Бранислав Ранђеловић, в . д . директора Завода.
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: www.ceo.edu.rs.
Штампана верзија Информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се
заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст
Информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.
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3. ОР Г АНИЗ АЦИОН А СТРУ КТУР А
Ради остваривања задатака из делокруга рада, Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији радних места у Заводу број 9/6 од 31.1.2017. године, систематизовано
је 40 извршилаца. Правилник се примењује од 1.04.2017. године, на основу сагласности
Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 24.03.2017. године.
Правилником је уређена унутрашња организација, систематизација радних места,
структура и број запослених, назив радних места, опис послова, одговорност и захтевана
стручност.
Завод обавља своју делатност у оквиру следећих организационих јединица (целина):
1.0. КАБИНЕТ
2.0. СЕКРЕТАРИЈАТ
3.0. ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ:
3.1. Одељење за развој образовних стандарда
3.2. Одељење за подршку у примени образовних стандарда и вредновања
4.0. ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ:
4.1. Одељење за развој програма и инструмената за испите
4.2. Одељење за подршку у реализацији испита
5.0. ЦЕНТАР ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊА:
5.1. Одељење за вредновање
5.2. Одељење за методологију истраживања, статистичку обраду и анализу
6.0. СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКО‐ТЕХНИЧКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:
6.0. Одељење за издавачко‐техничке послове
6.1. Одељење за заједничке послове.
Завод може да има и посебне организационе јединице за питања образовања
националних мањина, као и друге организационе јединице, у складу са Статутом.
У оквиру буџета тренутно се финансира 33 радних места.
Као установа са малим бројем запослених, Закон је предвидео да Завод може да
ангажује спољне сараднике за одређене активности и пројекте. У том смислу, Завод
према потребама образује стручне тимове из реда стручњака у области образовања и
васпитања, односно ангажује научно‐истраживачке институције. На овај начин Завод
стиче могућност ефикаснијег и делотворнијег извршавања поверених му послова и
остваривања квалитета услуга.
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
Радно место

Име и презиме

Телефон

Имејл

1.0.0. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА
1.0.1. Директор Завода

др Бранислав Ранђеловић

011/206‐7000

brandjelovic@ceo.gov.rs

1.0.2. Заменик директора

др Гордана Чапрић

011/206‐7021

gcapric@ceo.gov.rs

1.0.3. Самостални стручни
сарадник за
административно‐
техничке послове

Јелена Исаковић

011/206‐7000

jisakovic@ceo.gov.rs

Смиљка Петровић

011/206‐7024

spetrovic@ceo.gov.rs

2.0.2. Саветник‐координатор за Милијана Арамбашић
опште и кадровске послове

011/ 206 70 22

marambasic@ceo.gov.rs

2.0.3. Виши саветник за
финансијско‐
рачуноводствене послове

Гордана Томић

011/206‐7011

gtomic@ceo.gov.rs

2.0.4. Саветник за
административно-финансијске
послове

Драган Ђорђевић

011/206‐7011

ddjordjevic@ceo.gov.rs

спец. Јелена Најдановић
Томић

011/206‐7005

jtomic@ceo.gov.rs

011/206‐7005

apejic@ceo.gov.rs

2.0.0. СЕКРЕТАРИЈАТ
2.0.1. Виши саветник за
нормативно‐правне
послове

3.0.0. ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ
3.0.1. Руководилац Центра

3.1.0. ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА
3.1.1. Саветник‐
координатор за српски
језик и књижевност

Ана Пејић, мастер

3.1.2. Саветник‐
координатор за
математику

‐

3.2.0. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРИМЕНИ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ВРЕДНОВАЊА
3.2.1. Саветник‐
координатор за праћење
остварености стандарда и
вредновањe образовно‐
васпитног рада и установа

Весна Картал

3.2.2. Саветник за
организациону подршку у
примени образовних
стандарда и вредновања

Душица Палчић

011/206‐7005

011/206‐7005

vkartal@ceo.gov.rs

dpalcic@ceo.gov.rs

4.0. ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ
4.0.1. Руководилац Центра

Драгана Станојевић, мастер

011/206‐7015

dstanojevic@ceo.gov.rs

4.1.0. ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА ИСПИТЕ
4.1.1. Саветник‐
координатор за српски
језик и књижевност

Ката Симић Мишић, мастер

011/206‐7007

ksmisic@ceo.gov.rs
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Радно место

Име и презиме

4.1.2. Саветник‐координатор за Жаклина Катић
стране језике и језике
националних мањина

Телефон
011/206‐7013

Имејл
zkatic@ceo.gov.rs

4.1.3. Саветник‐
координатор за
математику
4.1.4. Саветник‐
координатор за
природне науке

‐

4.1.5. Саветник‐координатор за мр Катарина Глишић
друштвене науке и уметност

011/206‐7013

kglisic@ceo.gov.rs

Тања Трбојевић, мастер

011/206‐7007

ttrbojevic@ceo.gov.rs

4.2.3. Самостални
сручни сарадник за
управљање и
архивирање
информативних
материјала

Ана Тимотијевић

011/206‐7013

atimotijevic@ceo.gov.rs

4.2.4. Саветник за управљање
подацима и извештавање

Милица Јаковљевић
Радовановић

011/206‐7013

4.16.Самостални стручни
сарадник за развој програма и
инструмента за испите
4.2.0. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИСПИТА
4.2.1. Саветниккоординатор за контролу
квалитета испитног
материјала
4.2.2. Саветник за
организацију завршних
и матурских испита на
српском језику и
језицима националних
мањина

mjakovljevic@ceo.gov.rs

5.0. ЦЕНТАР ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊА
5.0.1. Руководилац Центра

011/206‐7012

5.1.0. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ
5.1.1. Саветник‐
координатор за
вредновање огледних
програма и образовно‐
васпитног рада и установа
5.1.2. Саветник за
организацију
истраживања

Софија Вујовић, мастер

Наташа Јокић

011/206‐7012

svujovic@ceo.gov.rs

011/206‐7012

njokic@ceo.gov.rs

5.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ИСТРАЖИВАЊА, СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ И АНАЛИЗУ
5.2.1. Саветник‐
координатор за
статистичке и
аналитичке послове

спец. Јелена Недељковић

5.2.2. Саветник‐
координатор за
статистичке и
аналитичке послове

Јелена Петровић

5.2.3. Саветник‐
координатор за

Ивана Николић

011/206‐7012

jnedeljkovic@ceo.gov.rs

011/206‐7012

jpetrovic@ceo.gov.rs

011/206‐7012

inikolic@ceo.gov.rs
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Радно место

Име и презиме

Телефон

Имејл

статистичке и
аналитичке послове
6.0.0. СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКО‐ТЕХНИЧКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
6.0.1. Помоћник
директора

Славица Пешић

011/206‐7121

spesic@ceo.gov.rs

011/206‐7029

sdamnjanovic@ceo.gov.rs

6.1.0. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
6.1.1.Саветник‐
координатор за
издавачко-техничке и
заједничке послове

мр Снежана Дамњановић

6.1.2. Саветник координатор за
графички дизајн,
припрему за штаму
и фотографију

Мирослав Јовановић

011/206‐7018

mjovanovic@ceo.gov.rs

6.1.3. Саветниккоординатор на
пословима припреме за
штампу, штампања и
дистрибуције
материјала

Веселин Жижић

011/206‐7018

vzizic@ceo.gov.rs

6.1.4. Стручни сарадник за
послове штампања

Саша Вишњић

011/206‐7018

6.1.5. Стручни сарадник за
послове контроле,
паковања, дистрибуције
материјала и техничке
подршке рада групама

Славица Петронијевић

011/206‐7017

svisnjic@ceo.gov.rs
spetronijevic@ceo.gov.rs

6.2.0. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
6.2.1. Виши систем
инжењер пројектант

Аљоша Станић

011/206‐7014

astanic@ceo.gov.rs

6.2.2. Саветник за
безбедност и здравље на
раду и квалитет

Радица Јоксимовић

011/206‐7029

rjoksimovic@ceo.gov.rs

011/2067014

ljpetrovie@ceo.gov.rs

6.2.3. Стручни сарадник за унос Љиљана Петровић
података
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СЕКРЕТАРИЈАТ
У Секретаријату се обављају послови континуираног праћења позитивно‐правних
прописа и њихова примена у Заводу и благовремено обавештавање директора и
менаџмента о насталим законским променама; припремање нацрта и предлога општих
аката од значаја за Завод; формулисање модалитета свих облика уговора које Завод
иницира; предлагање корекција текста уговора које трећа лица иницирају у поступку
предуговарања са Заводом; заступање Завода у правним споровима; тумачење
законских одредаба менаџменту и запосленима; континуирано усавршавање из области
свог рада; доследна примена свих докумената система менаџмента квалитетом, као и
осталих са општом применом; утврђивање потреба за новим кадровима; послови
везани за заснивање, промене у току рада и престанак радног односа; пружање правне
помоћи запосленима; израда уговора и решења; припрема и спровођење поступка
јавних набавки; заштита правних интереса Завода у односу на запослене и трећа лица;
примена прописа из области социјалне и здравствене заштите на запослене; обављање
послова кадровске евиденције, ажурирање персоналних досијеа запослених; вођење
матичне књиге запослених; израда анализа и извештаја о питањима из области рада;
израда предлога годишњег финансијског плана Завода у сарадњи са замеником
директора и директором; контирање и књижење свих пословних промена; израда
периодичних финансијских обрачуна и завршног рачуна; праћење извршења плана
прихода и расхода; припрема стручних анализа и информација из своје области;
праћење и примена националних рачуноводствених стандарда; обављање послова
биланса и анализа стања на нивоу Завода; учествовање у припреми за попис имовине
Завода и књижење и извештавање у складу са правилима службе; праћење и примена
прописа релевантних за финансијско пословање; сарадња са надлежним министарствима и другим институцијама; извршавање платног промета са иностранством;
континуирано стручно усавршавање; обрачунавање и исплата плата, накнада плате и
других примања; обрада документације потребне за давање налога за исплату свих
врста плаћања; непосредно примање књиговодствених исправа, решења и других
докумeната који се упућују на књижење, евидентирање и контролисање њихове
формалне исправности; сачињавање пратећих образаца; обрада документације по
пријему административних забрана и судских аката; плаћање фактура по заједничким
трошковима; отварање нових књига евиденције почетком сваке године; чување
и
архивирање рачуноводствених исправа; управљање документима који се односе на
благајничко пословање; подизање готовине и исплата из благајне; израда налога за улаз
и излаз из благајне; достављање обрачунских листа за плате запосленима.
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ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ
Центар за стандарде у оквиру својих надлежности бави се следећим пословима:
припрема опште и посебне стандарде постигнућа, стандарде квалитета рада установа,
посебне стандарде постигнућа у основном образовању и васпитању и у општем средњем
и уметничком образовању и васпитању.
Центар, такође, учествује у пружању стручне подршке Министарству и надлежним
саветима и установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева,
општих и посебних стандарда постигнућа, самовредновања установа, припремања
материјала за испитивање и оцењивање ученика, стручних препорука за прилагођавање
посебних стандарда.
Центар се бави и праћењем усаглашености система вредновања и осигурања квалитета
образовања и васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања
и васпитања европских земаља као и учешћем у пројектима и програмима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других институција и
организација. Запослени у Центру учествују у реализацији међународних истраживања
или пројеката као и у предлагању иреализацији пројеката и обука из области вредновања и
самовредновања у образовању и васпитању.
Центром руководи руководилац Центра.
У оквиру Центра постоје 2 одељења:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА

Одељење за развој образовних стандарда бави се анализом међународних
испитивања у области постављања образовних стандарда и вредновања постигнућа
ученика и унапређивањем методологије за развој стандарда према иновацијама у
стручној литератури и другим сазнањима. Одељење развија предлоге општих и
посебних стандарда постигнућа и стандарда квалитета рада установа према потребама
образовне политике и пружа стручну подршку образовним институцијама и установама
из области примене образовних стандарда. Оно припрема материјале за испитивање
и оцењивање ученика засноване на образовним стандардима.
Одељење, такође, учествује у развијању обука и материјала за наставнике у области
примене и праћења остварености циљева и задатака и општих и посебних стандарда.
Запослени у одељењу, такође, обучавају чланове тимова за развој и имплементацију
образовних стандарда.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ У ПРИМЕНИ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ВРЕДНОВАЊА

Одељење за подршку у примени образовних стандарда и вредновања бави се
пружањем стручне подршке установама у примени образовних стандарда кроз
програме стручног усавршавања и публикације. У одељењу се конципирају и реализују
обуке из домена праћења и вредновања остварености циљева образовања и васпитања
и образовних стандарда, самовредновања и вредновања васпитно‐образовног рада.
Припремају се стручни материјали и препоруке за подршку наставницима и ученицима у
остваривању образовних стандарда и прилагођавању стандарда. Кроз програме
стручног усавршавања запослених у образовању одељење пружа стручну подршку
установама у развоју метода и техника формативног оцењивања, припрема обуке и
материјале за чланове тимова и спољне сараднике у пројектима Завода.
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ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ
Центар за испите у оквиру својих надлежности обавља следеће активности које се
односе на: припремање програма и инструмената завршног испита у основном
образовању и васпитању, опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком
образовању и васпитању; учешће у пројектима и програмима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и других институција и организација; учествовање у
реализацији међународних истраживања или пројеката и предлагање и учешће у
реализацији пројеката и обука из области образовања.
Центром руководи руководилац Центра.
У оквиру Центра постоје 2 одељења:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА И ИНСТРУМЕНАТА ЗА ИСПИТЕ

У Одељењу за развој програма и инструмената за испите обављају се послови који се
односе на: припремање предлога пројеката и учешће у њиховој реализацији;
припремање програма и инструмената завршног испита у основном образовању и
васпитању, опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и
васпитању; учествовање у реализацији међународних истраживања; учествовање у
раду тимова; предлагање садржаја тестова и припремање пратећих материјала за
праћење ученичких постигнућа у различитим ситуацијама провере знања и вештина на
републичком и међународном нивоу; пружање стручне подршке из области испита и
испитивања Националном просветном савету, Министарству просвете, науке и
технолошког развоја и образовним установама, саветима националних заједница и
другим органима и установама које се баве образовањем националних мањина.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРШКУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИСПИТА

У Одељењу за подршку у реализацији испита обављају се послови који се односе на:
развијање различитих информативних материјала за испите; успостављање сарадње и
пружање подршке образовним установама, институцијама и школским управама у
домену информисања; презентовање припремљених материјала из свог домена;
прегледање и лекторисање припремљених информативних материјала за пласирање у
јавност; комуницирање са школама и институцијама у којима се реализују испити и
испитивање; организовање и координирање израде софтвера на основу пројектних
захтева; припремање и контролу прикупљања података о реализацији испита;
организовање прикупљених података у формату погодном за статистичку анализу;
контролу и ажурирање базе података.
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ЦЕНТАР ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊА
Главни послови Центра за вредновање и истраживања односе се на планирање и
спровођење различитих врста истраживања у којима се прикупљају, анализирају и тумаче
подаци о квалитету система образовања и васпитања у Републици Србији. У зависности
од врсте и обима истраживачких пројеката, запослени у овом центру спроводе
емпиријске и евалуативне студије и истраживања која се односе на различите аспекте
предшколског, основног и средњег образовања.
У односу на свеобухватне активности Завода, односно других организационих јединица,
Центар је одговоран зa студијско‐аналитичке послове и развој методолошких приступа у
реализацији пројеката, са посебним нагласком на психометријско форматирање и
статистичку анализу и тумачење.
Центром руководи руководилац Центра.
У оквиру Центра постоје 2 одељења:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ

У оквиру Одељења за вредновање, за потребе Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и образовно‐васпитних установа, као вид стручне подршке,
развијају се приручници, материјали и инструменти за вредновање и самовредновање
остварености циљева и исхода у образовању и васпитању.
Одељење је задужено за вредновање остварености циљева и исхода свих актуелних
80‐ак огледних програма у предшколском, основном и средњем образовању и
васпитању, што је основ за доношење одлуке министра о даљем статусу ових програма.
У области осигурања квалитета, ово одељење је задужено за праћење и анализу
индикатора квалитета образовања и за праћење усаглашености система вредновања са
другим националним системима у европском оквиру.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТОДОЛОГИЈУ ИСТРАЖИВАЊА, СТАТИСТИЧКУ ОБРАДУ И АНАЛИЗУ

У складу са захтевима међународно прихваћене методологије истраживања у
друштвеним наукама, у оквиру овог одељења дефинишу се методе истраживања и
вредновања у односу на циљеве истраживања и даје се предлог за израду мерних
инструмената који ће се користити у истраживачким пројектима.
За потребе свих пројеката Завода и пројеката који се реализују у сарадњи са партнерима,
ово одељење одговорно је за дизајнирање и формирање узорака у истраживањима, за
предлагање формата података за статистичку обраду и интерпретацију резултата. У
пројектима који имају за циљ припрему квалитетних мерних инструмената, као што су
тестови и упитници, Одељење даје стручну подршку у анализи пилот примене
инструмената.
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СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКО‐ТЕХНИЧКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
У оквиру Службе за издавачко‐техничке и заједничке послове врши се планирање и
организовање набавке потрошног канцеларијског материјала, прехрамбених производа и
хигијенских артикала за потребе Завода; планирање и организовање штампања,
умножавања и дистрибуције материјала за семинаре, конференције и сличне
манифестације које организује или у којима учествује Завод; планирање и организовање
дистрибуције материјала за потребе националних и интернационалних тестирања у
сарадњи са Центрима; организовање и надзирање радова у оквиру текућег одржавања
зграде Завода.
Службом руководи помоћник директора.
У оквиру службе постоје 2 одељења:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

У оквиру Одељења за издавачку делатност обављају се следећи послови: прелом текста
и припрема за штампу публикација и осталог материјала; израда графичких решења;
учествовање у дизајнирању веб‐презентације Завода; уношење и обрада података о
књигама, чланцима и документима у оквиру библиотечке и информационо‐
документационе делатности; класификација књижног фонда по важећим прописима;
лектура и коректура текстова за публикације, презентације и веб‐ сајт Завода. У оквиру
овог одељења врши се прелом и штампа тестова за завршни испит у основном
образовању и васпитању на матерњем језику и језицима националних мањина.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру Одељења за заједничке послове врши се израда стратегије развоја
информационог система Завода; самостална израда делова апликативног софтвера на
основу пројектне документације и утврђених стандарда; прилагођавање хардвера,
системског софтвера и других софтверских продуката потребама Завода; прилагођавање
софтвера за управљање базама података у складу са пројектима информационог
система Завода; израда веб‐апликације за потребе Завода.
Поред наведених послова, врши се и припрема акта о процени ризика на радном
месту и у радној околини; опремање и уређивање радних места у циљу обезбеђивања
безбедних и здравих услова рада; свакодневно праћење и контрола примене мера за
безбедност и здравље запослених на раду; сарађивање са службом медицине рада по
свим питањима у области безбедности и здравља на раду; праћење и примена
стандарда за квалитет (серија SRPS ISO 9000 и SRPS ISO 27000 ), израда докумената
система квалитета.
У оквиру овог одељења врши се и справљање и сервирање топлих и хладних напитака
за запослене и трећа лица.
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4. ФУНКЦИЈE РУКОВОДИЛАЦА (ОПИС ПОСЛ ОВА)
Директор Завода врши послове и има права, обавезе и одговорности утврђене
Статутом Завода.
Заменик директора има следеће обавезе и одговорности: замењивање директора
Завода у вођењу послова Завода; учествовање у доношењу најважнијих одлука о
пословању Завода; помагање директору у организацији, координирању и контроли рада
Центара; анализирање рада Центара и давање одговарајућих предлога директору Завода
за решавање појединих питања у реализацији одређених послова и задатака;
учествовање у организовању и координирању послова и распоређивање радних
задатака Центрима; учествовање у изради годишњих и периодичних извештаја рада
Завода; учествовање у дефинисању потреба из области материјалних и људских ресурса
Завода; учествовање у изради плана професионалног развоја запослених у Заводу;
предлагање посебних тимова за рад на пројектима Завода; предлагање и учешће у
реализацији пројеката и обука из области образовања; учествовање у реализацији
међународних истраживања или пројеката; успостављање и неговање сарадње са
референтним домаћим и међународним институцијама и организацијама; учествовање
на стручним скуповима у земљи и иностранству; презентовање рада Завода стручној и
широј јавности; континуирано стручно усавршавање у складу са концептом
целоживотног учења; оцењивање рада руководилаца Центара и запослених у
Секретаријату.
Помоћник директора има следеће обавезе и одговорности: учествовање у доношењу
најважнијих одлука о пословању Службе; предлагање развојних планова у делокругу
рада Службе, дефинисање јасних оперативних и технолошких и техничких упутстава за
рад на пословима из свог делокруга; израђивање годишњих и периодичних планова
рада Службе; израђивање извештаја о реализацији; дефинисање послова и задатака
запослених у Служби; планирање и организовање набавке потрошног канцеларијског
материјала, прехрамбених производа и хигијенских артикала за потребе Завода;
планирање и организовање штампања, умножавања и дистрибуције материјала за
семинаре, конференције и сличне манифестације које организује или у којима учествује
Завод; планирање и организовање дистрибуције материјала за потребе националних и
интернационалних тестирања у сарадњи са Центрима, вршење техничке контроле
квалитета штампаних производа, одобравање излазних материјала и документације;
иницирање, организовање и надзирање радова у оквиру текућег одржавања зграде
Завода; доследна примена свих докумената система менаџмента квалитетом којима
располаже, извршавање и других послова по налогу руководиоца, коме је одговоран за
свој рад.
Руководилац Центра за испите има следеће обавезе и одговорности: учествовање у
доношењу најважнијих одлука о пословању Центра; руковођење радом Центра;
организовање и координирање пословима и распоређивање радних задатака
запосленима у Центру; контрола извршења свих послова и задатака у оквиру Центра;
вредновање рада запослених у Центру; припремање предлога пројеката Центара,
учествовање у изради Годишњег плана и програма Завода, израда годишњих и
периодичних извештаја рада Центра; дефинисање потреба из области материјалних и
људских ресурса Центра; покретање иницијативе за решавање важних питања из
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делокруга послова Центра и обављање најсложенијих послова из делокруга Центра;
сарадња са другим Центрима у Заводу, као и са институцијама ван Завода; израда
плана професионалног развоја запослених у Центру; континуирано стручно усавршавање у
домену свога рада; предлагање ангажовања спољних сарадника за потребе Центра;
предлагање и учешће у реализацији пројеката и обука из области образовања;
учествовање у реализацији међународних истраживања или пројеката; подршка
сарадњи са референтним домаћим и међународним институцијама и организацијама;
учествовање на стручним скуповима у земљи и иностранству; презентовање рада
Центра стручној и широј јавности; континуирано стручно усавршавање у складу са
концептом целоживотног учења; доследна примена свих докумената система
менаџмента квалитетом и осталих којима располаже; извршавање и других послова по
налогу руководиоца, коме је одговоран за свој рад.
Руководилац Центра за вредновање и истраживање има следеће обавезе и
одговорности: учествовање у доношењу најважнијих одлука о пословању Центра;
руковођење радом Центра; организовање и координирање пословима и распоређивање
радних задатака запосленима у Центру; контрола извршења свих послова и задатака у
оквиру Центра; вредновање рада запослених у Центру; припремање предлога пројеката
Центара, учествовање у изради Годишњег плана и програма Завода, израда годишњих и
периодичних извештаја рада Центра; дефинисање потреба из области материјалних и
људских ресурса Центра; покретање иницијативе за решавање важних питања из
делокруга послова Центра и обављање најсложенијих послова из делокруга Центра;
сарадња са другим Центрима у Заводу, као и са институцијама ван Завода; израда
плана професионалног развоја запослених у Центру; континуирано стручно
усавршавање у домену свога рада; предлагање ангажовања спољних сарадника за
потребе Центра; предлагање и учешће у реализацији пројеката и обука из области
образовања; учествовање у реализацији међународних истраживања или пројеката;
подршка сарадњи са референтним домаћим и међународним институцијама и
организацијама; учествовање на стручним скуповима у земљи и иностранству;
презентовање рада Центра стручној и широј јавности; континуирано стручно
усавршавање у складу са концептом целоживотног учења; доследна примена свих
докумената система менаџмента квалитетом и осталих којима располаже; извршавање
и других послова по налогу руководиоца, коме је одговоран за свој рад.
Детаљније информације о носиоцима ових активности и контакт телефонима и
имејловима наведене су у тачки 3. овог информатора о раду.
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5. ПРАВИЛА У ВЕЗ И СА Ј АВНОШЋУ РАДА
Рад Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања је јаван. Све информације
којима Завод располаже, а које су настале у раду или су у вези са радом, Завод ће
саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који садржи тражену
информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о слободном
приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број:
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ), осим када су се, према овом закону, према Закону о
заштити података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/08 и 107/12) и Закону о
тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за искључење
или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Подаци од значаја за јавност рада Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања:
•

ПИБ: 103476203, Матични број: 17568981

•

Радно време Завода: од 8:00 до 16:00 часова. Субота и недеља су нерадни дани.

•

Адреса: Фабрисова бр. 10, 11 000 Београд

•

Електронска адреса Завода: office@ceo.edu.rs

•

Веб‐сајт Завода: www.ceo.edu.rs

•

Телефон централе: 011/206‐7000

Овлашћено лице за информације од јавног значаја је др Бранислав Раднђеловић, в.д.
директора.
Особе задужене за сарадњу са медијима и јавним гласилима су: др Бранислав
Ранђеловић, в.д. директора, др Гордана Чапрић, заменик директора, Славица Пешић,
помоћник директора, спец. Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде,
мастер Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите.
Детаљније информације о контакт телефонима и имејловима наведене су у тачки 3.
овог информатора о раду.
Идентификациона обележја:
За праћење рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања не издају
се посебна идентификациона обележја, односно акредитације за новинаре, дозволе за
посету и сл.
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6. СП ИСАК Н АЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД Ј АВНОГ З Н АЧАЈ А
Странке се Заводу обраћају писменим путем, поштанским дописом и електронски, путем
веб‐сајта Завода. На такве дописе стручњаци Завода одговарају најкасније 10 дана од
датума приспећа.
Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања странке се обраћају
електронски преко имејла: office@ceo.edu.rs.
За питања и коментаре у вези са радом Завода или системом образовања у целини
могуће је користити и веб‐сајт Завода: www.ceo.edu.rs – где се може приступити
контакт формама (сваком запосленом појединачно) .
Најчешће постављена питања односе се на национална тестирања као и на увођење
завршног испита у образовни систем Републике Србије.

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је установа основана у складу
са Законом о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), ради
обезбеђивања остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом
утврђеног интереса у области образовања.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике
Србије („Службени гласник РС“, бр. 73/04) и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике
Србије („Службени гласник РС“, бр. 5/2014 и 45/2015), ради обављања развојних,
саветодавних, истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и
средњем образовању и васпитању.
Основна овлашћења и делокруг рада Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015).
На основу члана 22. став 1. и 2. поменутог закона, Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања обавља стручне послове у области праћења и вредновања
степена остварености циљева, задатака и општих и посебних стандарда знања по
нивоима и врстама, као и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и
Статутом Завода.
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Завод обавља стручне послове који се нарочито односе на:
1) припрему:
 општих и посебних стандарда постигнућа;
 стандарда квалитета рада установа;
 посебних стандарда постигнућа у основном, општем средњем и уметничком
 образовању и васпитању;
 програма завршног испита у основном и матурских испита у општем средњем и
уметничком образовању и васпитању;
 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;
2) вредновање огледа;
3) вредновање рада установа;
4) обављање међународних истраживања, националних испитивања и праћење
ученичких постигнућа;
5) пружање стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и
надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде
података;
6) 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, стручних
препорука за прилагођавање посебних стандарда;
7) праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и
васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања
европских земаља;
8) друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и Статутом.
Завод из става 1. овог члана подноси Министарству посебне периодичне извештаје о
образовним индикаторима.
Завод обавља и друге послове из области образовања и васпитања и учествује у
припреми прописа из надлежности Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Националног просветног савета као и друге послове у складу са Законом у
члановима 17, 23, 48, 49, 82, 83, 86 („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/2011, 55/2013
и 68/2015).
Завод може стицати приходе непосредно од корисника, продајом производа и услуга
на тржишту, донаторством и из других извора, у складу са Законом (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 (члан 17. став 9.
Закона).
На Статут и Годишњи план и програм рада Завода сагласност даје Влада Републике
Србије (члан 17. став 5. Закона).
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Свој рад, план и програм рада Завод усаглашава са утврђеним правцима развоја
образовања и васпитања, са стратегијама Владе Републике Србије које се односе на
образовање и васпитање, планским актима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Националног просветног савета и активностима које се односе на европске
интеграције.
Завод подноси годишњи извештај о раду Влади и периодичне извештаје Министарству о
важним питањима из своје делатности.

8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОВЛАШЋEЊА И ОБАВЕЗА
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања поступа у оквиру својих
надлежности, обавеза и овлашћења, на основу следећих аката:
•

Закон о јавним службама (,,Сл. гласник РС“, бр . 42/91, 71/94 и 79/05);

•

Одлука о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања Владе Републике Србије (,,Сл. гласник РС“, број 73/04) и
и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике Србије
(„Сл. гласник РС“, бр. 5/2014 и 45/2015);

•

Статут Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања;

•

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 72/09, 52/2011, 55/2013 и 68/2015);

• Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 ,103/15 и 99/2016);
 Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гласник РС“, број
99/2016);
 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012 , 14/2015 и
68/2015);
•

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.
гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

•

Међународне конвенције и стратешки документи Владе који се односе на
планирање и имплементацију развојних промена у образовном систему;

•

Међународни програми и пројекти за реформу образовања.

У претходном периоду Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
поступао је у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења, и то:
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Завод је припремио материјал за следећа акта:
















ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА И СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У ДЕЛУ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ
ПРЕДМЕТА. Правилник је објављен у („Службеном гласнику бр. 117/2013).
ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА. Правилник је објављен у „Службеном
гласнику РС – Просветном гласнику“, бр. 5/2010.
ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И
ВАСПИТАЊУ (објављен у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“, бр.
1/2011) и ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ
ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ (објављен у
„Службеном гласнику РС – Просветном гласнику“, бр. 1/2012, 1/2014 и 12/2014).
ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА. Правилник је
објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 7/2011. Правилник о допунама
ПРАВИЛНИКА О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ. Правилник је објављен
у „Службеном гласнику РС“, бр 68/2012.
ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА за предмете српски језик,
математика и природа и друштво. Правилник је објављен у „Службеном
гласнику РС – Просветном гласнику“, бр. 5/2011.
ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И
ВАСПИТАЊУ. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/2013.
ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА објављен је у
„Службеном гласнику РС“, бр. 9/2012.
ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“,
бр. 50/2013 и 115/2013.
ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА БОСАНСКИ ЈЕЗИК. Правилник о општим стандардима постигнућа за крај обавезног
образовања за босански језик.Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС Просветни гласник", бр. 13/2016.

9. СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ЗАВОД ПРИМЕЊУЈЕ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА
Прописи којима је утврђен делокруг рада, односно надлежности, овлашћења и обавезе
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања приказани су у тачки 7. овог
информатора о раду.
У вршењу поверених послова државне управе Завод примењује и прописе из области
образовања и васпитања, чији се текстови у електронској форми могу преузети на веб‐
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја или путем линка:
http://www.mpn.gov.rs/propisi/.
Закони:
1.
2.
3.
4.
5.

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09,
52/2011 и 55/2013);
Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013);
Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/2013);
Закон о образовању одраслих („Службени гласник РС“,број 55/2013);
Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/10);
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10. УСЛУГЕ КОЈЕ ЗАВОД ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Када поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења наведених у тачки 7.
и 8. овог информатора о раду, Завод пружа услуге непосредно заинтересованим
физичким и правним лицима. Наведене услуге приказане су по областима, односно
Центрима Завода, а детаљнији приказ поступања ради пружања ових услуга приказан
је у тачкама 3. и 11. Информатора о раду, као и на веб‐страници Завода
http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu
У оквиру рада Центара континуирано се врши припрема инструмената за тестирања
ученика и обука запослених у школама за послове вредновања и самовредновања.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред своје основне
делатности у могућности је да обавља послове издавања и штампања публикација,
књига, сертификата, тестова, брошура и другог штампаног материјала. Штампани
материјал испоручујемо на одређену адресу.
Остале активности Завода остварују се на основу чланова 22. и 48. Закона о основама
система образовања и васпитања и захтева Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и Националног просветног савета.
У оквиру ове програмске области, Завод на захтев Министарства или других учесника у
систему – правних лица организује 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.

11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
На основу писаног захтева упућеног Заводу, а у складу са канцеларијским пословањем,
предмети се региструју и прослеђују надлежним Центрима/службама. На основу
законских овлашћења стручне службе дају мишљење на упућене захтеве и повратна
информација се доставља тражиоцу у законски прописаном року.
У складу са захтевима Министарства провете, науке и т е х н о л о ш к о г р а з в о ј а или
потреба других учесника у образовању, Завод сачињава и спроводи Годишњи програм
рада, чиме индиректно пружа услуге разним корисницима.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања пружа услуге везане за:
•
•
•

тестирања
семинаре и
услуге штампе.

За примену позитивних законских прописа у уговорним ситуацијама одговоран је виши
саветник за нормативно‐правне послове.
За реализацију свих уговорних обавеза одговоран је директор.
За мерење задовољства корисника на основу доступних података одговоран је саветник
за безбедност и здравље на раду и квалитет.
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Идентификација захтева корисника
Захтеви и потребе корисника могу бити саопштени писмено или усмено директору,
заменику или помоћнику директора. Захтеви морају бити јасни, детаљни, са
специфицираним карактеристикама. Захтеве могу упутити институције које су
обухваћене Стратешким документом Завода.
Разматрање могућности испуњавања захтева
Највише руководство, након идентификовања захтева, утврђује и остале, неспецифициране
захтеве, и могућност Завода да их реализује. Поступак обухвата преиспитивање
законских одредаба, рокова и ресурса, у складу са процедуром
„Преиспитивање од стране руководства“.
Уколико се утврди да је за реализацију неопходно ангажовање спољних сарадника,
поступа се према радном упутству „Избор стручних сарадника“.
Када руководство утврди да Завод може да испуни захтеве корисника, доноси одлуку о
прихватању захтева и о томе обавештава кориснике.
Прихватање захтева и праћење њихове реализације
Највише руководство, након прихватања захтева, утврђује план и програм њихове
реализације у складу са процедуром „Покретање и управљање пројектима“, а саветник
за безбедност и здравље на раду и квалитет у сарадњи са координатором пројекта
утврђује начин праћења задовољства корисника. То може бити путем анкете, у личним
контактима или н а било који други начин који обезбеђује релевантне податке за
анализу и формирање резултата.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред своје основне
делатности, у могућности је да обавља послове прелома, дизајна, издавања и штампања
публикација, књига, сертификата, тестова, брошура и другог штампаног материјала.
У оквиру услуга штампе, Завод обавља врло одговоран и поверљив посао штампања
тестова за Завршни испит у основном образовању и васпитању.
Детаљније информације о услугама могу се добити на веб‐сајту Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања http://www.ceo.edu.rs.
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12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру области рада које
су Законом прописане, Планом и програмом рада за 2016. годину предвидео је
пројекте и активности усмерене на унапређење и осигурање квалитета рада у
образовном систему и самој установи.
Пројекти усмерени на осигурање квалитета рада образовног система

Завод је Планом и програмом рада за 2016. годину, у четири области рада, планирао
реализацију укупно 10 пројеката, усмерених на кориснике у систему, и то:
1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
3. Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и
српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања
4. Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у
средњем образовању
5. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа – Уницеф
6. Подршка школи након спољашњег вредновања
7. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика
8. Самовредновање у функцији развоја школа
9. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања
квалитета образовања и васпитања
10. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за крај средњег
образовања (извор финансирања – ИПА 2011)

РЕАЛИЗАЦИЈА:

У 2016. години, од 10 планираних, 9 пројеката је у потпуности реализовано, а део
активности из једног пројекта пренесен је у 2017. годину.
Излазни показатељи:
Најважнији резултати у оквиру наведених пројеката у складу са постављеним циљевима у
домену осигурања квалитета су: 21 збирка задатака и 93 верзије тестова на српском језику
и језицима националних мањина. Реализоване су активности које се односе на унапређење
процеса вредновања квалитета рада школе. Оснажено је 100 просветних саветника
(екстерних евалуатора) у домену вредновања. У истраживањима која су спроведена у вези са
унапређивањем система вредновања квалитета учествовало је 325 наставника, васпитача и
стручних сарадника, као и 388 родитеља. Развијени су општи стандарди постигнућа за
предмет српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања и за
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крај основног образовања одраслих, као и општи стандарди постигнућа за страни језик за
крај основног образовања.
У области подршке испитивању образовних постигнућа ученика састављени су иницијални и
пробни тестови из српског језика и математике за ученике VIII разреда који су намењени
ученицима за припрему за полагање завршног испита. Тестови из математике и композитни
тест преведени су на језике националних мањина.
У циљу подршке наставницима и другим учесницима у систему образовања, реализовано
је 28 семинара усмерених на унапређење квалитета наставе и вредновање ученика на којој
је учествовало 984 наставника, стручних сарадника и директора.
У подручју истраживања вредновано је 7 програма огледа у области средњег стручног
образовања и 1 у области општег образовања. У процесу реализације пројеката и других
редовних послова Завода, сачињено је преко 15 релевантних извештаја који треба да
помогну надлежнима приликом доношења одлука у оквиру образовних политика и
унапређења рада система. Међу њима су најзначајнији: извештај о квалитету оцењивања
тестова на завршном испиту, национални извештај о постигнућима ученика на завршном
испиту у 2015/2016. години, као и национални извештај о квалитету рада установа.
Закључак
У складу са активностима које су према Закону о основама система образовања и васпитања
делокруг рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, на основу Плана и
програма рада и Финансијског плана за 2016. годину и обима добијених средстава за
извршавање Плана и програма рада, Завод је у току 2016. године остварио све планиране
активности у оквиру предвиђених пројеката за које су се стекли сви потребни услови
(временски, финансијски, технички).
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13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

БУЏЕТ ЗАВОДА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
БУЏЕТ ЗАВОДА ЗА ПРЕТХОДНУ 2016. ГОДИНУ
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, број
103/15), са изменом и допуном Финансијског плана број 1-6
24.7
980
2001
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101.895.930

Образовање некласификовано на другом месту

101.895.930

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

101.895.930

Осигурање квалитета у систему образовања

87.603.930

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

30.528.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

221.000

414

Социјална давања запосленима

888.000

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

5.146.000

422

Трошкови путовања

1.430.000

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

1.180.000

425

Текуће поправке и одржавање

1.497.000

426

Материјал

8.011.680

462

Дотације међународним организацијама

390.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

170.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

601.000

485

Накнада штете

963.000

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

0008

5.476.000

1.805.000.51
551.000

24.286.250

3.960.000
500.000

Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања

0009

10.992.000

421

Стални трошкови

423

Услуге по уговру

9.322.000

424

Специјализоване услуге

1.200.000

20.000
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426

Материјал

450.000

Истраживање и вредновање у образовању

0010

1.050.000

422

Трошкови путовања

250.000

423

Услуге по уговору

500.000

426

Материјал

300.000

ИПА 2011 – Подршка развоју људског капитала и истраживању

4007
422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

426

Материјал

2.250.000
2.250.000
-

Извори финансирања за главу 24.7:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

9.859.000

06

Донације од међународних организација

5.272.000

86.764.930

Свега за главу 24.7:

101.895.930

БУЏЕТ ЗАВОДА ЗА ТЕКУЋУ 2017. ГОДИНУ
Извод из Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС“, број
99/16)
24.7
980
2001

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРAЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

105.561.000

Образовање некласификовано на другом месту

105.561.000

Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система

105.561.000

Осигурање квалитета у систему образовања

93.034.000

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

31.107.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

221.000

414

Социјална давања запосленима

520.000

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

421

Стални трошкови

4.166.000

422

Трошкови путовања

1.530.000

423

Услуге по уговору

0008

5.569.000

1.250.000.51
361.000

35.832.000
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424

Специјализоване услуге

1.440.000

425

Текуће поправке и одржавање

1.800.000

426

Материјал

3.642.680

444

Пратећи трошкови задуживања

462

Дотације међународним организацијама

390.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

220.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

601.000

485

Накнада штете

900.000

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

15.000

3.450.000
20.000

Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања

0009

9.258.000

421

Стални трошкови

423

Услуге по уговру

7.645.000

424

Специјализоване услуге

1.500.000

Истраживање и вредновање у образовању

3.269.000

423

Услуге по уговору

3.069.000

426

Материјал

0010

113.000

200.000

Извори финансирања за главу 24.7:
01

Приходи из буџета

84.829.000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13.708.000

06

Донације од међународних организација

5.754.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

1.270.000

Свега за главу 24.7:

105.561.000
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА – 2015. година

Ек.
кл.

Главни
програм –
пројекат

Планирано

Одобрено

Уплаћено

Потрошено

Остало

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
411

2001-0008

30.678.000

27.788.000,00

27.787.999,38

27.787.999,38

-

412

2001-0008

5.491.000

4.923.000,00

4.923.000,00

4.923.000,00

-

413

2001-0008

1.000

1.000,00

-

-

-

414

2001-0008

1.000

1.000,00

-

-

-

415

2001-0008

1.570.000

1.570.000,00

1.205.097,00

1.198.931,26

6.165,74

416

2001-0008

1.000

1.000,00

-

-

-

421

2001-0008

4.540.000

4.540.000,00

3.969.333,00

3.128.761,59

840.571,41

422

2001-0008

1.340.000

1.340.000,00

1.339.666,00

706.439,98

633.226,02

423

2001-0008

16.647.000

16.647.000,00

16.646.250,00

11.040.885,06

5.605.364,94

424

2001-0008

2.990.000

2.990.000,00

2.989.166,00

540.903,81

2.448.262,19

425

2001-0008

797.000

797.000,00

796.416,00

460.445,98

335.970,02

426

2001-0008

5.950.000

5.950.000,00

5.949.833,00

4.248.830,19

1.701.002,81

462

2001-0008

390.000

390.000,00

389.500,00

361.478,00

28.022,00

482

2001-0008

120.000

120.000,00

120.000,00

11.590,00

108.410,00

483

2001-0008

1.000,00

1.000,00

-

-

-

512

2001-0008

3.150.000

3.150.000,00

3.149.500,00

326.202,20

2.823.297,80

515

2001-0008

500.000

500.000,00

499.666,00

-

499.666,00

74.167.000

70.709.000,00

69.765.426,38

54.735.467,45

15.029.958,93

Укупно за 2001-0008:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
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самовредновања
423

2001-0009

6.730.000

6.730.000,00

6.729.833,00

572.734,08

6.157.098,92

424

2001-0009

500.000

500.000,00

499.666,00

-

499.666,00

426

2001-0009

350.000

350.000,00

349.166,00

-

349.166,00

7.580.000

7.580.000,00

7.578.665,00

572.734,08

7.005.930,92

Укупно за 2001-0009:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 – Истраживање и вредновање у образовању
422

2001-0010

50.000

50.000,00

49.166,00

17.489,63

31.676,37

423

2001-0010

350.000

350.000,00

349.166,00

284.810,10

64.355,90

426

2001-0010

150.000

150.000,00

149.500,00

-

149.500,00

550.000

550.000,00

547.832,00

302.299,73

245.532,27

Укупно за 2001-0010:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4 – ИПА 2011 – Подршка развоју људског капитала и истраживању
422

2001-4007

50.000

50.000,00

-

-

-

423

2001-4007

2.150.000

2.150.000,00

2.149.166,00

796.718,55

1.352.447,45

426

2001-4007

350.000

350.000,00

349.166,00

-

349.166,00

Укупно за 2001-4007:

2.550.000

2.550.000,00

2.498.332,00

796.718,55

1.701.613,45

Укупно буџет:

84.847.000

81.389.000,00

80.390.255,38

56.407.219,81

23.983.035,57

Додатна средства - рефундација РЗЗО:

86.276,31

86.276,31

-

Додатна средства – Завршни испит:

2.173.005,56

2.173.005,56

-

Додатни пројекат „Обука школа за завршни испит“

666.935,49

666.935,49

-

ЗАВОД УКУПНО:

83.316.472,74

59.333.437,17

23.983.035,57
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА – 2016. година – буџетска средства

Ек.
кл.

Главни
програм –
пројекат

Планирано

Одобрено

Уплаћено

Остало –
враћено у
буџет РС

Потрошено

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
411

2001-0008

29.904.000,00

29.904.000,00

26.896.763,42

26.894.892,77

1.870,65

412

2001-0008

5.364.000,00

5.364.000,00

4.814.520,68

4.814.185,94

334,74

413

2001-0008

1.000,00

1.000,00

-

-

-

414

2001-0008

790.000,00

790.000,00

-

-

-

415

2001-0008

1.805.000,00

1.805.000,00

1.103.988,00

1.103.988,00

-

416

2001-0008

1.000,00

1.000,00

-

-

-

421

2001-0008

5.015.000,00

5.015.000,00

3.658.833,00

3.273.823,93

385.009,07

422

2001-0008

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.002.584,12

397.415,88

423

2001-0008

19.632.000,00

19.632.000,00

19.632.000,00

17.357.978,92

2.274.021,08

424

2001-0008

530.000,00

530.000,00

530.000,00

530.000,00

-

425

2001-0008

797.000,00

797.000,00

797.000,00

632.156,41

164.843,59

426

2001-0008

6.770.000,00

6.770.000,00

6.770.000,00

3.585.438,09

3.184.561,91

462

2001-0008

390.000,00

390.000,00

390.000,00

371.462,10

18.537,90

482

2001-0008

120.000,00

120.000,00

120.000,00

12.225,00

107.775,00

483

2001-0008

1.000,00

1.000,00

-

-

-

485

2001-0008

263.000,00

263.000,00

131.309,04

131.309,04

-

512

2001-0008

3.150.000,00

3.150.000,00

3.150.000,00

2.986.326,11

163.673,89

515

2001-0008

500.000,00

500.000,00

500.000,00

430.260,48

69.739,52

76.434.000,00

76.434.000,00

69.894.414,14

63.126.630,91

6.767.783,23

Укупно за 2001-0008:
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
самовредновања
423

2001-0009

4.440.000,00

4.440.000,00

4.440.000,00

3.716.200,14

723.799,86

426

2001-0009

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

-

4.590.000,00

4.590.000,00

4.590.000,00

3.866.200,14

723.799,86

Укупно за 2001-0009:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 – Истраживање и вредновање у образовању
422

2001-0010

250.000,00

250.000,00

250.000,00

-

250.000,00

423

2001-0010

500.000,00

500.000,00

500.000,00

326.916,23

173.083,77

426

2001-0010

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

-

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

626.916,23

423.083,77

Укупно за 2001-0010:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4 – ИПА 2011 – Подршка развоју људског капитала и истраживању
2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.150.000,00

100.000,00

Укупно за 2001-4007:

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.150.000,00

100.000,00

Укупно буџет:

84.324.000,00

84.324.000,00

77.784.414,14

69.769.747,28

8.014.666,86

Додатна средства - рефундација РЗЗО:

-

-

-

Додатна средства – Завршни испит:

2.411.162,40

2.411.162,40

-

ЗАВОД УКУПНО:

80.195.576,54

72.180.909,68

8.014.666,86

423

2001-4007
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ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА – 2017. година – буџетска средства

Ек.
кл.

Главни
програм –
пројекат

Планирано

Одобрено

Уплаћено

Потрошено

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
411

2001-0008

29.913.000,00

29.913.000,00

412

2001-0008

5.355.000,00

5.355.000,00

413

2001-0008

1.000,00

1.000,00

414

2001-0008

320.000,00

320.000,00

415

2001-0008

1.250.000,00

1.250.000,00

416

2001-0008

1.000,00

1.000,00

421

2001-0008

4.000.000,00

4.000.000,00

422

2001-0008

1.500.000,00

1.500.000,00

423

2001-0008

25.275.000,00

25.275.000,00

424

2001-0008

690.000,00

690.000

425

2001-0008

1.000.000,00

1.000.000

426

2001-0008

3.220.000,00

3.220.000,00

444

2001-0008

15.000,00

15.000,00

462

2001-0008

390.000,00

390.000,00

482

2001-0008

120.000,00

120.000,00

483

2001-0008

1.000,00

1.000,00

485

2001-0008

200.000,00

200.000,00

512

2001-0008

2.600.000,00

2.600.000,00

515

2001-0008

20.000,00

20.000,00
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Укупно за 2001-0008:

75.871.000,00

75.871.000,00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
самовредновања
423

2001-0009

4.689.000,00

4.689.000,00

424

2001-0009

1.000.000,00

1.000.000,00

5.689.000,00

5.689.000,00

Укупно за 2001-0009:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 – Истраживање и вредновање у образовању
423

2001-0010

3.069.000,00

3.069.000,00

426

2001-0010

200.000

200.000,00

Укупно за 2001-0010:

3.269.000,00

3.269.000,00

Укупно буџет:

84.829.000

84.829.000,00

Додатна средства - рефундација РЗЗО:

-

Додатна средства – Завршни испит:

-

ЗАВОД УКУПНО:

33

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – ИНФОРМАТОР О РАДУ

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Раздео:

24 Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Глава:

24.7 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Програм:

2001 Уређење и надзор образовног система

Функција:

980 Образовање некласификовано на другом месту

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РБ

Предмет набавке

Процењ.
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства
у буџету/фин.плану

Износ

УКУПНО

2.487.500

2.985.000

Добра

1.125.000

1.350.000

Канцеларијски
материјал

1

Разлог
и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

625.000

426111

Оквирни датум
Врста
поступка

Конто

Јавне
набавк
е мале
вредн
ости

Покрета
ња
поступка

Закључе
ња
уговора

Изврше
ња
уговора

Напомена

Пројекција за 2017.
03.2016.

04.2016.

04. 2016. - 04.2017.
200.000

240.000

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2016.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.
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Набавка
електричне
енергије

500.000

600.000

421211

2
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности
Услуге

Угоститељске
услуге

3

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Јавна
набавка
мале
вредности
(заједничка
јавна
набавка
члан 50. ЗЈН)

Пројекција за 2017.

02.2016.

02.2016.

02.2016.02.2017.

100.000

120.000

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2016.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

1.362.500

587.500

1.635.000

705.000

423621

Јавна
набавка
мале
вредност
и

Пројекција за 2017.
02.2016.

03.2016.

03. 2016.
03.2017.

150.000

180.000

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2016.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

Пројекција за 2017.

Остале опште
услуге
(обезбеђење
зграде)

775.000

930.000

423911

Јавна
набавка
мале
вредност
и

05.2016.

06.2016.

06. 2016.
06.2017.

170.000

204.000

4
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2016.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту. Управа за заједничке послове
републичких органа је све претходне године за нас покривала трошкове обезбеђења објекта;
финансијска средства за наведену намену смо укалкулисали Финансијским планом Завода за
2016. годину као и Планом јавних набавки уколико буде постојала потреба да покриће
предметних трошкова током буџетске 2016. године падне на терет Завода.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ТАБЕЛУ „ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016“
На основу Закона о буџету РС за 2016. годину – („Службени гласник РС“, број
103/2015) од 14. децембра 2015. године и Финансијског плана Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања за 2016. годину, донели смо План јавних набавки за
2016. годину.
Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 14/2015 и 68/2015), сматра се набавка чија је процењена вредност од 500.000,00 до
5.000.000,00 динара; вредности изнад 5.000.000,00 динара захтевају спровођење поступка
јавне набавке велике вредности.

Директор
Др Драган Банићевић
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ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ БРОЈ ЈЕДАН

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РБ

Предмет
набавке/ОРН

Процењен
авредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства
у буџету/фин.плану

Износ

УКУПНО

7.654.167

9.185.000

Добра

7.654.167

9.185.000

Оквирни датум
Врста
поступка

Конто

Покрета
ња
поступка

Закључе
ња
уговора

Изврш
ења
уговор
а

Напомена

Пројекција за 2017.

1

Канцеларијски
материјал
1. Папир и
ситни канц.
материјал
2. Тонери
3.Канцеларијск
и материјал за
штампарију

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Електронска
опрема
1. Машина за
штампу

2

2. Систем
микрофона са
миксетом и
озвучењем
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

5.183.333

6.220.000

1.632.333

1.958.800

2.384.000

2.860.800

1.167.000

1.400.400

426111

Отворе
ни
поступа
к

05.2016.

06.2016.

06.
2016. 06.
2017.

1.800.000

2.160.000

500.000

600.000

900.000

1.080.000

400.000

480.000

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је утврђена на
основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2016. годину, као и на основу
проверених цена на тржишту.

1.741.667
1.537.500
204.167

2.090.000
1.845.000
245.000

512241

Јавна
набавка
мале
вредно
сти

07.2016.

09.201
6.

08.2016.

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је утврђена на
основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2016. годину, као и на основу
проверених цена на тржишту.
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РБ

Предмет
набавке/ОРН

Процењен
авредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства
у буџету/фин.плану

Износ

Рачунарска
опрема

729.167

875.000

Оквирни датум
Врста
поступка

Конто

512221

Покрета
ња
поступка

Јавна
набавка
мале
вредности

Закључе
ња
уговора

07.2016.

Напомена

Изврш
ења
уговор
а

08.2016.

09.2016.

3
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је утврђена на
основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2016. годину, као и на основу
проверених цена на тржишту.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ТАБЕЛУ „ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ БРОЈ 1“
На основу Закона о буџету РС за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 103/2015) од 14.
децембра 2015. године и Финансијског плана Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања за 2016. годину, донели смо План јавних набавки за 2016. годину.
Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
14/2015 и 68/2015), сматра се набавка чија је процењена вредност од 500.000,00 до 5.000.000,00
динара; вредности изнад 5.000.000,00 динара захтевају спровођење поступка јавне набавке велике
вредности.
Измена Плана набавки број један настала је као последица Измене и допуне Финансијског
плана број два Завода коју смо извршили због исправке - усвојеног захтева Завода и одобрених
недостајућих буџетских средстава од стране Министарства финансија у износу од 14.100.000,00
динара, односно, због исправке грешке настале приликом одобравања Буџета Завода за 2016. годину.
Наведена додатна средства Заводу одобрена су на основу Решења Министарства финансија о
преусмеравању апропријација утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину број 03401-00-1108/2016 од 11. априла 2016. године. Због свега горе наведеног, План јавних набавки Завода
за 2016. годину мења се у делу набавке добара – канцеларијски материјал, на начин што се уместо
јавне набавке мале вредности са процењеним вредностима 825.000,00 динара без пдв-а и 990.000,00
динара са пдв-ом за економску класификацију 426111 – Канцеларијски материјал, планира отворени
поступак за исту економску класификацију а за процењене вредности 6.983.333,00 динара без пдв-а и
8.380.000,00 динара са пдв-ом (приказане вредности укључују и пројекцију за 2017. годину).
Поред наведеног, План јавних набавки Завода допуњава се на начин да се додаје поступак
јавне набавке мале вредности за добра - набавка електронске опреме, са економском
класификацијом 512241 (вредност без пдв-а 1.741.667,00 динара, вредност са пдв-ом 2.090.000,00
динара), као и јавна набавка мале вредности за набавку рачунарске опреме (вредност без пдв-а
729.167,00 динара, вредност са пдв-ом 875.000,00 динара).
В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Бранислав Ранђеловић
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Раздео:

24 Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Глава:

24.7 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Програм:

2001 Уређење и надзор образовног система

Функција:

980 Образовање некласификовано на другом месту

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ БРОЈ 2
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Р
Б

Предмет
набавке/ОРН

Процењ.
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства
у буџету/фин.плану

Износ

Оквирни датум
Напо
мена

Врста поступка

Конто

Покрета
ња
поступка

Закључе
ња
уговора

Извршења
уговора

07.2016.

08.2016.

08. – 11.
2016.

Добра Канцеларијски
материјал,
Полагање
Завршног испита у
школској 2015/16.
години и упису
ученика у средњу
школу за школску
2016/17. годину

576.400

691.680

166.667

200.000

409.733

491.680

426111

Отворени
поступак

1 1. Папир и ситни
канцeларијски
материјал
2. Тонери

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка се спроводи због реализације полагања Завршног испита на српском језику и језицима
националних мањина у школској 2015/2016. години и уписа ученика у први разред средње
школе за школску 2016/2017. годину, што представља активност од националног интереса
Републике Србије.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ТАБЕЛУ „ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016“
На основу Закона о буџету РС за 2016. годину – („Службени гласник РС“, број
103/2015) од 14. децембра 2015. године и Финансијског плана Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања за 2016. годину, донели смо План набавки за 2016.
годину.
Измена Плана јавних набавки број 2 за 2016. годину односи се на економску позицију
426111 – канцеларијски материјал, а у вези са реализацијом полагања Завршног испита у
школској 2015/2016. години и уписа ученика у први разред средње школе за школску
2016/2017. годину на коју се примењује отворени поступак. У питању је наручени посао од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја који није био планиран
Финансијским планом Завода за 2016. годину. По уплати финансијских средстава за
реализацију наведеног посла и извршених корекција Финансијског плана за 2016. годину
дефинисаних изменом и допуном Финансијског плана број 4, стекли су се услови за измену
Плана набавки број 2 за 2016. годину а потом и за спровођење поступка јавне набавке.
Трансфер средстава је извршен на основу уговора о сарадњи (њихов број 610-00110/2016-07, наш број 7/65), закљученог између Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дана 27.
априла 2016. године.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Бранислав Ранђеловић
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016. ГОДИНИ
Подаци о вредности јавне набавке
Р.
б.

1

2.

Врста
поступка

Јавна
набавка
мале
вредности

Јавна
набавка
мале
вредности
Заједнички
поступак са
Заводом за
унапређива
ње
образовања
и васпитања

Подаци о
предмету
јавне набавке

Угоститељске
услуге

Набавка
електричне
енергије

Канцеларијски
материјал

3.

Отворени
поступак по
партијама

Партија 1.
Папир и ситни
канцеларијски
материјал

Партија 2.
Тонери

4.

Отворени
поступак по
партијама

Партија 1.
Папир и ситни
канцеларијски
материјал

Партија 2.
Тонери

Процењена
вредност

737.500

Уговорена
вредност без
ПДВ-а

737.500

Уговорена
вредност са
ПДВ-ом

885.000

F.A.N. GRUPO
doo,
Слободана
Лале
Берберског
18љ, Београд

ЕПС
Снадбевање,
Д.О.О.
Београд,
Царице
Милице,
Београд

600.000

600.000

720.000

5.416.333

5.416.333

6.499.600

2.132.333

3.284.000

166.667

409.733

2.132.333

3.284.000

166.667

409.733

Назив
изабраног
понуђача

Датум
Закључења
уговора

24.3.2016

18.05.2016

2.558.800

Taбулир
комерц д.о.о
Краљице
Наталије
45/1 Београд

05.07.2016

3.940.800

''Голум''
д.о.о., Симе
Игуманова
14, Беогад

05.07.2016

200.000

Taбулир
комерц д.о.о
Краљице
Наталије
45/1, Београд

06.09.2016

491.680

''Amphora doo'',
Булевар
Војводе
Мишића 10,
Београд.
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Подаци о вредности јавне набавке
Р.
б.

Врста
поступка

Подаци о
предмету
јавне набавке

Рачунарска
опрема

5.

Јавна
набавка
мале
вредности
по партијама

Партија 1.
Рaчунaри и
мoнитoр

Партија 2.
Хард диск и рам
меморија

Електронска
опрема

6

Јавна
набавка
мале
вредности
по партијама

Партија 1.
Машина за
штампу
Партија 2.
Систем
микрофона са
миксетом и
озвучењем

7.

Отворени
поступак

Канцеларијски
материјал за
штампарију

Уговорена
вредност без
ПДВ-а

Уговорена
вредност са
ПДВ-ом

729.167

617.552

741.062,40

462.500

444.141

532.969,20

266.667

173.411

208.093,20

1.741.667

1.727.100

2.072520

1.537.500

1.531.800

1.838.160

204.167

195.300

234.360

Процењена
вредност

1.567.000

1.567.000

1.880.400

Назив
изабраног
понуђача

''Голум''
д.о.о., Симе
Игуманова
14, Беогад
''Голум''
д.о.о., Симе
Игуманова
14, Беогад

''Голум''
д.о.о., Симе
Игуманова
14, Беогад
MUSIC AP
d.o.o,
Сутјеска 5
Палић
''Amphora doo'',
Булевар
Војводе
Мишића 10,
Београд.
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Датум
Закључења
уговора

20.09.2016

07.09.2016

08.09.2016

08.09.2016

12.12.2016
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ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Раздео:

24 Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Глава:

24.7 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Програм:

2001 Уређење и надзор образовног система

Функција:

980 Образовање некласификовано на другом месту

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РБ

Предмет набавке

Процењ.
вредност
(укупно, по
годинама)

Планирана средства
у буџету/фин.плану

Износ

УКУПНО

5.954.163

7.145.000

Добра

4.705.831

5.647.000

Оквирни датум
Врста
поступка

Конто

Покрета
ња
поступка

Закључе
ња
уговора

Изврш
ења
уговор
а

06.2017

06.2017
.
06.2018
.

Напомена

Пројекција за 2018.

Канцеларијски
материјал

1

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

1.601.666

1.922.000

426111

Јавна
набавка
мале
вредност
и

05.2017

1.000.000

1.200.000

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.
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Електронска
опрема –
машина за
штампу

833.333

1.000.000

51221

Јавна
набавка
мале
вредност
и

02.2017.

03.2017.

04.2017.

2

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Рачунарска
опрема

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

612.500

735.000

512220

Јавна
набавка
мале
вредно
сти

03.2017.

04.2017.

05.2017.

3
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности
Канцеларијска
опрема –
столови и
столице за салу
4

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

541.666

650.000

512211

5

07.2017.

08.2017.

09.2017.

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

Комуникациона
опрема –

телефонска
централа са
пратећом
опремом

Јавна
набавка
мале
вредно
сти

616.666

740.000

512231

Јавна
набавка
мале
вредно
сти

02.2017.

03.2017.

04.2017.
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Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

Пројекција за 2018.

Набавка
електричне
енергије

500.000

600.000

421211

6
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Услуге

Угоститељске
услуге

1

Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Јавна
набавка
мале
вредности
(заједничка
јавна
набавка члан
50. ЗЈН)

04.2017.

05.2017.

05. 2017.
05.2018.

100.000

120.000

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

1.248.332

556.666

1.498.000

668.000

423621

Јавна
набавка
мале
вредност
и

Пројекција за 2018.
02.2017.

03.2017.

03. 2017.
03.2018.

150.000

180.000

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту.

Пројекција за 2018.

Остале опште
услуге
(обезбеђење
зграде)

691.666

830.000

423911

Јавна
набавка
мале
вредност
и

05.2017.

06.2017.

06. 2017.
06.2018.

170.000

204.000

2
Разлог и
оправданост
набавке; начин
утврђивања
процењене
вредности

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности Завода. Процењена вреднoст је
утврђена на основу потрошње из претходне године и реалних потреба процењених за 2017.
годину, као и на основу проверених цена на тржишту. Управа за заједничке послове
републичких органа је све претходне године за нас покривала трошкове обезбеђења објекта;
финансијска средства за наведену намену смо укалкулисали Финансијским планом Завода за
2017. годину као и Планом јавних набавки уколико буде постојала потреба да покриће
предметних трошкова током буџетске 2017. године падне на терет Завода.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ТАБЕЛУ „ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017“

На основу Закона о буџету РС за 2017. годину – („Службени гласник РС“, број 99/2016) од 12.
децембра 2016. године и Финансијског плана Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања за 2017. годину, донели смо План јавних набавки за 2017. годину.
Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), сматра се набавка чија је процењена вредност од 500.000,00 до
5.000.000,00 динара; вредности изнад 5.000.000,00 динара захтевају спровођење поступка јавне
набавке велике вредности.

В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Бранислав Ранђеловић
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15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
У периоду 2014– 2016. годинe није имао никакву финансијску помоћ у смислу неке посебне
државне помоћи осим редовног текућег буџетског финансирања. Осим тога, Завод је
остварио учешће у пројектима који се финансирају из ИПА 2008 фондова у износу од
98.430.000,00 динара у 2011. години, односно, у износу од 76.697.000,00 динара у 2012.
години, као и финансирање из ИПА 2011 у износу од 10.520.000,00 динара. У 2013. години,
Заводу је одобрено учешће у пројектима који се финансирају из ИПА 2008 фондова у износу
од 20.067.000,00 динара и ИПА 2011 у износу од 10.000.000,00 динара. У 2014. години Завод
не остварује средства са извора финансирања ИПА фондова. У 2015. години Завод је
остварио финансирање из фондова ИПА 2011 у износу од 2.550.000,00 динара. У 2016.
години Завод је остварио финансирање из фондова ИПА 2011 у износу од 2.250.000,00
динара.
У 2017. години Завод не остварује средства са извора финансирања ИПА фондова.

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ

За обрачун и исплату плата запослених у Заводима основаним у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04)
користе се коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених који су утврђени Уредбом о
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“,
бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002 – испр., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003,
130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2002, 27/2006,
32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007,
7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008,
79/2009,25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 124/2012, 8/2013, 4/2014 и 58/2014).

Овом уредбом утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених, и
то:





у јавним службама које се финансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;
у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално
осигурање;
у организацијама обавезног социјалног осигурања.

47

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – ИНФОРМАТОР О РАДУ

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања – РАСПОРЕД ЗАПОСЛЕНИХ
ДАНА 31.12.2016.

Послови према Уредби о
коефицијентима за
обрачун и исплату плата
донетој на основу Закона о
платама у државним
органима и јавним
службама

Број
запослених

Основни
коефицијент

Просечна нето
плата по једном
запосленом са
минулим радом
за новембар
2016. године

Укупни
коефицијент

Директор*

1

30,36

27,60

65.360,00

Заменик директора

1

28,68

32,10

76.020,00

Помоћник директора

1

25,32

26,33

62.355,00

Руководилац центра

2

23,76

52,04

61.621,00

Саветник-координатор

13

19,80

276,77

50.419,00

Саветник

7

18,36

134,47

45.494,00

Самостални стручни
сарадник

5

16,92

87,58

41.482,00

Стручни сарадник

3

8,30

26,03

22.831,00

УКУПНО:

33

662,92

* В.Д. директора Завода закључио је Уговор о правима и обавезама директора који није
засновао радни однос. С обзиром да је ангажован је са непуним радним временом у
трајању од 80% пуног радног времена обрачун нето накнаде врши се у складу са временом
ангажовања.

48

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – ИНФОРМАТОР О РАДУ

ПРЕГЛЕД КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА УРЕДБИ – ИЗВРШИОЦИ ПО
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
За обрачун и исплату плата запослених према уредби, примењују се следећи коефицијенти:

Радно место

Степен стручне спреме

Коефицијент

Директор*

VII

30,36

Заменик директора Завода

VII

28,68

Помоћник директора Завода

VII

25,32

Руководилац Центра

VII

23,76

Саветник-координатор

VII

19,80

Виши саветник

VII

19,80

Виши систем инжењер-пројектант

VII

19,80

Саветник

VII

18,36

Самостални стручни сарадник

VII

16,92

Стручни сарадник IV степен

IV

8,30

Одредбама члана 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 34/01, 62/06, 63/06 – исправка и 116/2008), уређен је начин утврђивања
плата, додатака, накнада и осталих примања, и то на начин да се структура плате у јавним
службама састоји од:
- основице за обрачун плате (цене рада);
- коефицијента којим се множи основица;
- додатака на плату (минули рад по стопи од 0,4% за сваку годину радног стажа,
специјализација од једне године по стопи од 2%, затим специјализација од
две године по стопи од 3%, магистратура по стопи од 4% и докторат по стопи
од 6%);
- обавеза из бруто зараде (порези и доприноси за обавезно социјално
осигурање из плате).
Основице за обрачун плата за запослене у јавним службама утврђују се закључком Владе РС.
За исплату новембарске зараде за 2016. годину (и даље), важећа цена рада (основица) за
обрачун плата износи 2.368,22 динара.
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17. ПОДАЦИ О ОСНОВНИМ СРЕДСТВИМА РАДА
А) Средства за рад у власништву Завода:
Р.бр. конто

Назив основног средства

011211

Аутомобил

Колич
ина

Набавна
вредност

Исправка
вредности

Садашња
Вредност

1

1.815.317,90

1.815.317,90

-

1

1.815.317,90

1.815.317,90

-

325

2.334.188,20

2.182.335,52

151.852,48

2. Сто радни, специјална поруџбина

1

19.210,00

14.407,50

4.802,50

3. Калкулатор Оlimpija 5212

1

5.628,15

5.628,15

-

4. Орман 2 врата Basik

30

306.586,67

306.586,67

-

5. Сто писаћи Basik 157

27

154.612,53

154.612,53

-

6. Сто писаћи Basik 161

3

19.932,98

19.932,98

-

7. Сто писаћи Basik

4

19.839,60

19.839,60

-

8. Столица дактило GP 482

30

154.722,90

154.722,90

-

9. Касета 3 фиоке Basik 172

30

210.759,00

210.759,00

-

14

88.203,08

88.203,08

-

11. Касета за новац

2

8.732,16

8.732,16

-

12. Сто канцеларијски-сп.поруџбина

1

23.877,00

23.877,00

-

14

362.566,96

362.566,96

-

14. Угаони канцеларијски сто - леви

3

51.332,10

51.332,10

-

15. Угаони канцеларијски сто - десни

4

79.200,28

79.200,28

-

16. Сточић канцеларијски - мали

2

2.600,20

2.600,20

-

17. Канцеларијски сто–непотпун круг

1

8.191,81

8.191,81

-

18. Писаћи сто – посебна израда

1

21.007,52

21.007,52

-

19. Рачунска машина Olimpija cpd 521

1

6.608,00

6.608,00

-

91

233.842,70

233.842,70

-

1. Шкода Oktavia Elegance 1.9
011221

Канцеларијска опрема

10. Касета са три фиоке

13. Конференцијски сто

20. Столица плава без руконаслона
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21. Столица плава са руконаслоном

13

55.524,61

55.524,61

-

22. Орман са двоје врата

11

162.059,59

162.059,59

-

23. Орман са четворо врата

3

66.983,13

66.983,13

-

24. Ормарић за фотокопир апарат

1

1.500,10

1.500,10

-

14

46.911,20

46.911,20

-

26. Чивилук дезен буква

5

45.575,85

45.575,85

-

27. Столица црна са руконаслоном

4

12.000,00

12.000,00

-

28. Постоље за Canon фотокопир

1

20.585,88

7.891,26

12.694,62

29. Машина за уништавање папира

1

20.467,20

2.926,81

17.540,39

30. Полица дрвена Кика

1

33.237,00

3.656,07

29.580,93

31. Полица за телевизор

1

23.389,80

2.144,06

21.245,74

10

68.500,00

2.511,70

65.988,30

217

14.240.871,38

10.940.931,32

3.299.940,06

33. Штампач HP ласер 1010

3

33.319,20

33.319,20

-

34. Компј.хардвер-Hdd VD 250 GB

2

24.270,24

24.270,24

-

35. Принтер сервер Roline RPU – 110P

1

4.751,86

4.751,86

-

36. Принтер сервер Roline

1

4.000,10

4.000,10

37. Svič KVM data value

1

3.188,37

3.188,37

-

38. Штампач ласерски HP OJ 8600

1

21.000,00

13.020,00

7.980,00

39. Компјутер Samsung 226BW

1

66.500,00

66.500,00

-

40. Компј.процесор CD Codegem

1

38.500,00

38.500,00

-

41. Лап-топ Acer Aspire 5520-5а1

1

53.500,00

53.500,00

-

23

315.468,00

315.468,00

-

4

106.920,00

106.920,00

-

25. Чивилук сиви

32. Канцеларијска столица Стандард
011222 Рачунарска опрема

42. Монитор Asus AS 202S
43. Монитор Samsung Syn Master 226B
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44. Рачунар 017102001

4

122.040,00

122.040,00

-

45. Персонални рачунар ММ 505

1

41.000,00

41.000,00

-

46. Сервер Intel Xeon

1

85.000,00

85.000,00

-

47. Штампач Ilumina

1

43.431,96

43.431,96

-

48. Антивирусни софтвер

1

61.278,17

61.278,17

-

49. Rack орман, компјутерска опрема

1

642.410,88

642.410,88

-

50. Процесор Dell Optiplex GX

26

1.375.636,08

1.375.636,08

-

51. Монитор Dell Optiplex GX

6

317.454,48

317.454,48

-

52. PC Pentium рачунар

3

120.000,00

120.000,00

-

53. PC Pentium рачунар радна станица

2

106.000,00

106.000,00

-

54. BarCode scaner XL-Scan6000 Usb

25

187.500,00

187.500,00

-

55. BarCode scaner XL-Scan6000 black

4

30.000,00

30.000,00

-

56. PC Pentium развојни сервер

1

94.000,00

94.000,00

-

57. PC Pentium WEB сервер

1

42.700,00

42.700,00

-

58. PC Pentium radna stanica i5

1

55.857,60

50.271,84

5.585,76

59. Штампач ласерски HP LJ 2300

3

87.406,05

87.406,05

-

60. Штампач Lexmark E 232

5

205.232,10

205.232,10

-

61. Штампач матрични Epson LQ870

1

18.000,10

18.000,10

-

62. Рачунар Compaq V 7550

4

187.764,82

187.764,82

-

63. Dell Server Power Edge 1600 SC

3

3.151.320,90

3.151.320,90

-

64. Lap top Dell C 640

2

192.501,74

192.501,74

-

65. Switch TP-Link TL-SF 1024

2

40.659,58

40.659,58

-

66. Рачунар Sаmsung TFT 710

1

64.000,10

64.000,10

-

67. Скенер Mustec Scan USB 1200 pro

1

20.709,92

20.709,92

-
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68. Штампач ласерски HP

1

21.000,00

21.000,00

-

69. Компјутерски програм SV

1

28.483,75

28.483,75

-

70. Lap top Netbook računar ACER

6

241.697,52

193.357,92

48.339,60

71. Lap top Netbook računar Samsung

2

136.941,84

109.553,44

27.388,40

25

498.960,00

399.168,00

99.792,00

73. Procesor Radna stanica konfigurac.1

1

88.900,00

71.120,00

17.780,00

74. Procesor Radna stanica konfigurac.2

1

47.995,20

38.396,16

9.599,04

75. Fotokopir Canon IR 520

1

93.276,00

57.831,12

35.444,88

76. Štampač HP OJ 7500A

1

25.560,00

15.847,20

9.712,80

77. Bekap server Qnap Nas

1

511.200,00

400.440,00

110.760,00

78. Серверски склоп 3330/Z77X Tip

1

56.052,00

38.302,20

17.749,80

79. Штампач HP ColorLaserJet Cm2320

1

38.556,00

23.133,60

15.422,40

80. Штампач HP LaserJetPro 400 M401

9

275.400,00

165.240,00

110.160,00

81. Штампач Epson FX 890

1

68.400,00

41.040,00

27.360,00

82. Штампач HP 6040 booklet server

1

1.560.000,00

936.000,00

624.000,00

83. UPS за сервер

1

249.614,00

95.685,37

153.928,63

84. Dell Note Book

1

115.094,40

44.119,52

70.974,88

85. Dell Optiplex процесор

5

280.294,00

107.446,05

172.847,95

86. Dell Optiplex монитор

5

93.144,00

35.705,20

57.438,80

87. Dell monitor Led 21,5 inča

2

27.624,00

6.445,60

21.178,40

88. Dell monitor crni Led 27 inča

1

44.388,00

10.357,20

34.030,80

89. Dell Optiplex 3020 рачунар

2

139.176,00

32.474,40

106.701,60

90. Lap top HP ProBook

1

111.765,60

14.902,08

96.863,52

91. Samsung Tablet Galaxy TAB A white

1

31.925,95

5.320,99

26.604,96

72. Procesor Radna stanica PC AMD
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92. Rek server HP proliant DL 380 G9

1

751.039,47

75.103,95

675.935,52

93. Ram memorija HP 16GB

1

51.855,60

1.728,52

50.127,08

94. Hard disk HP

1

156.237,60

5.207,92

151.029,68

95. Procesor računar Hewlett Packard

2

404.865,60

13.495,52

391.370,08

96. Monitor Hewlett Packard

1

128.103,60

4.270,12

123.833,48

011223 Комуникациона опрема

50

877.888,34

310.883,56

567.004,78

97. Фиксни телефон Samsung

1

12.512,69

12.512,69

-

98. Дигитални систем телефон

1

12.512,69

12.512,69

-

99. Фиксни телеф. Panasonik Advance

2

24.800,00

24.800,00

-

100. Телефон Panasonik KX-FT 25

3

53.122,11

53.122,11

-

101. Фиксни телефон Panasonik

2

9.240,00

423,50

8.816,50

102. Бежични телефон KX-TCD 500

7

86.355,15

86.355,15

-

103. Телефон Panasonik KX TS500Fxb

1

1.000,00

1.000,00

-

104. Телефон-факс Panasonik KX T7

1

18.305,70

18.305,70

-

105. Мобилни телефон Samsung G531F бели

2

52.800,00

10.560,00

42.240,00

106. Мобилни телефон Samsung G531F сиви

3

79.200,00

15.840,00

63.360,00

107. Мобилни телефон LG Magna Titan

3

73.800,00

14.760,00

59.040,00

108. Мобилни телефон LG Magna White

1

24.600,00

4.920,00

19.680,00

109. Мобилни телефон LG Leon Titan

1

19.200,00

3.840,00

15.360,00

110. Panasonik фиксни телеф. бежични

3

7.020,00

4.352,40

2.667,60

111. Мобилни телефон Alcatel C7 црни

3

61.500,00

26.649,99

34.850,01

112. Мобилни телефон Samsung сребро

1

10.000,00

4.333,33

5.666,67

11

146.520,00

7.326,00

139.194,00

1

50.400,00

2.520,00

47.880,00

113. Мобилни телефон Lenovo black
114. Мобилни телефон Samsung Galaxy gold
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115. Мобилни телефон Iphone Silver

2

90.000,00

4.500,00

85.500,00

116. Мобилни телефон Iphone Grey

1

45.000,00

2.250,00

42.750,00

011224 Електрон. и фотографска опрема

23

4.125.128,28

1.064.689,64

3.060.438,64

117. DVD за видео надзор - обезбеђење

1

33.420,00

6.684,00

26.736,00

118. Машина за паковање траком

1

113.988,00

113.988,00

-

119. Видеопројектор Hitachi CP-RX70

1

65.372,00

65.372,00

-

120. Видеопројектор Sanyo, PLC-XW56

1

57.230,00

57.230,00

-

121. Мултифункционални уређај

1

25.665,00

25.665,00

-

122. DVD 8 - канални видео надзор

1

102.660,00

102.660,00

-

123. Видео надзор – унутрашње камере

3

10.856,00

10.856,00

-

124. Спољни видео надзор

1

251.328,20

251.328,20

-

125. Пројектор Ipaq MP 1200

1

220.860,89

220.860,89

-

126. Видеопројектор XGA Hitachi

1

71.280,00

36.828,00

34.452,00

127. Туристички водич за превођење

1

169.834,13

82.086,50

87.747,63

128. Видео камера LSVT

1

37.422,00

4.989,60

32.432,40

129. Samsung TV Nano Crystal U

1

213.829.63

27.619,66

186.209,97

130. Фото апарат Nikon

1

172.743,71

6.333,94

166.409,77

131. Систем микрофона са миксетом и озвучењем

1

234.360,00

8.378,37

225.981,63

132. Машина за штампу HP LJ M806x

2

1.838.160,00

43.809,48

1.794.350,52

133. Блиц за фотоапарат Nikon SB-5000

1

65.990,00

-

65.990,00

134. Дијапројектор HITACHI CPX 4042

1

282.900,00

-

282.900,00

135. Уређај за навигацију JPRS

1

28.990,00

-

28.990,00

136. SWICH

1

128.238,72

-

128.238,72

11

207.704,97

179.752,37

27.952,60

011225 Опрема за домаћин. и угоститељ.
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137. Фрижидер CANDY

1

27.890,00

3.195,73

24.694,27

138. Телевизор Samsung CB 29M66

1

32.400,00

32.400,00

-

139. Мини-линија Panasonik SC RM 09

1

12.150,00

12.150,00

-

140. DVD LG LX T6345

1

15.795,00

15.795,00

-

141. Микро таласна Panasonik NNK 102

1

7.695,00

7.695,00

-

142. Алуминијум правоугаони сто

1

3.056,20

3.056,20

-

143. Проточни бојлер Capo Prohrom

1

5.750,00

2.491,67

3.258,33

144. Кухињски елементи доњи

1

65.123,97

65.123,97

-

145. Кухињски елементи горњи

1

13.713,08

13.713,08

-

146. Фрижидер Бира-Есас 205 л.

1

19.131,62

19.131,62

-

147. Апарат за млевење кафе

1

5.000,10

5.000,10

-

15

2.197.327,80

1.657.784,19

539.543,61

148. Бигалица – перфорирка 315

1

47.200,00

47.200,00

-

149. Машина за пластификацију Catena

1

110.355,08

99.319,59

11.035,49

150. Табла за цртање Wacom Intuos A4

1

40.036,00

33.032,40

4.003,60

151. Машина за штампу-Kyocera 300CI

1

629.597,80

629.597,80

-

152. Стона табла Flip Chart

2

29.742,10

29.742,10

-

153. Табла за писање - зидна

3

27.608,25

27.608,25

-

154. Апарат Рисограф CR 1610

1

188.299,81

188.299,81

-

155. Нож за папир „Ultima“ GBC 4440

1

10.670,00

10.670,00

-

156. Машина за пластификацију мала

1

6.402,00

6.402,00

-

157. Xante Ilumina digital color press 650

1

1.050.296,76

558.407,76

491.889,00

158. Апарат за коричење Wire Bono

1

17.136,00

7.351,35

9.784,65

159. Апарат за коричење Combmac 240

1

39.984,00

17.153,13

22.830,87

011261 Опрема за образовање
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011293 Ограда
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Вредност

1

165.200,00

165.200,00

-

1

165.200,00

165.200,00

-

1

292.857,87

292.857,87

-

1

292.857,87

292.857,87

-

016111 Компјутерски софтвер

4

2.865.650,40

2.338.670,16

526.980,24

162. Компјутерски софтвер

1

1.431.381,20

1.431.381,20

-

163. Olp OfficeProPlus Singl LicSapk

1

279.848,80

279.848,80

-

164. GGWA WinPro 7 Singl Olp Nl

1

276.120,00

276.120,00

-

165. Компјутерски софтвер – 2014.

1

878.300,40

351.320,16

526.980,24

1

191.800,00

191.800,00

-

1

191.800,00

191.800,00

-

016161 Остала нематеријална основна
средства - лиценце

112

1.539.030,20

725.684,88

813.345,32

167. Сервер лиценце-WinSvrStd 2012

3

78.480,00

64.092,00

14.388,00

168. Сервер лиценце-WinSvrCal 2012

40

38.784,00

31.673,60

7.110,40

169. Сервер лиценце-SQL SvrStd 2012

1

26.616,00

21.736,40

4.879,60

170. Сервер лиценце-AL 2012 SNGl

5

31.320,00

25.578,00

5.742,00

171. 9 лиценци програм. пакета Ras

9

51.300,00

31.635,00

19.665,00

172. Лиценца Ras ртф за прелом текста

1

5.700,00

3.515,00

2.185,00

173. Лиценца Design and Web Prem Edu

3

234.230,54

140.538,33

93.692,21

174. Лиценца Print Shop Mail Upg Lic

1

322.749,00

193.649,40

129.099,60

175. B&R 11.5 Server with Ur Aas Ee

1

119.760,48

71.856,30

47.904,18

45

191.589,30

114.953,58

76.635,72

1

8.240,40

4.944,24

3.296,16

160. Ограда – 110м
011311 Остале некретнине и опрема
161. Подови у штампарији

0161111

Квалификациони софтвер

166. Квалификациони софтвер

176. B&R 11.5 Workstation inci.Aas Eesd
177. Лиценца Tune Up
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178. Лиценца Creative Cloud All Apps

1

142.316,93

7.115,85

135.201,08

179. Лиценца Creative Cloud All Apps with Adobe St.

1

287.943,55

14.397,18

273.546,37

761

30.852.965,14

21.865.907,41

8.987.057,73

У К У П Н О:

58

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – ИНФОРМАТОР О РАДУ

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања чува информације у
папирном и електронском формату.
Сва релевантна акта налазе се у досијеима корисника (омоти од тврдог картона).
Носачи информација у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања су
папири (досијеа) који се чувају у архиви (ормари активних и пасивних досијеа).
Део носача информација чува се у електронској бази података. Завод поседује базе
везане за:
• школске семинаре
• податке о школама
•

сва тестирања која Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
спроводи.

Завод поседује и библиотеку. Подаци о насловима у библиотеци чувају се у
електронској форми.
Запослени су дужни да сва документа чувају на својим рачунарима и да периодично
праве резервне копије својих података.

19. ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Завод поседује информације које настају у току израде и примене разних докумената,
правилника и других правних аката, развоја и реализације пројеката и других услуга у
служби корисника.
Наведене информације произилазе из редовног рада Завода, из пројектне
документације настале у току планирања и реализације Годишњег плана и програма,
као и из предложених мера у складу са надлежностима Завода.
Информације које се односе на: податке о државном органу и организационој
структури; надлежности, овлашћења и обавезе; преглед података о пруженим
услугама; податке о приходима и расходима, јавним набавкама, исплаћеним платама,
зарадама и другим примањима налазе се у тачкама 2, 3, 7, 13, 14 и 16
Информатора о раду.
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20. ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“ бр. 120/04) и према захтеву за приступ информацијама од
јавног значаја Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, сваком
правном и физичком лицу омогућиће информацију, ставити на увид документ који
садржи тражену информацију или издати копију документа.

21. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД
ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Заводу
за вредновање квалитета образовања и васпитања може поднети свако физичко или
правно лице и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја.
Захтев се подноси писмено, слањем захтева поштом на адресу: Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11 000 Београд.
Захтев мора да садржи назив институције, име, презиме и адресу тражиоца, као и
што прецизнији опис информације која се тражи.
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи податке из става 2. овог члана, односно ако захтев није уредан,
директор Завода дужан је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке
отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана
од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може
поступати, директор Завода донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Завод може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев
који није сачињен на том обрасцу.
Завод је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови
као да је поднет писмено. Препоручује се писмено подношење захтева како не би
долазило до погрешног тумачења које су информације заправо захтеване.
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ОБРАСЦИ за подношење захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја и жалби
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја
http://www.poverenik.org.rs/images/stories/Dokumentacija/12_fcdok.doc
Жалба против решења о одбијању приступа информацијама од јавног значаја
http://www.poverenik.org.rs/images/stories/Dokumentacija/6_fcdok.doc
Жалба кад се није одлучивало о захтеву
http://www.poverenik.org.rs/images/stories/Dokumentacija/11_fcdok.doc

Поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја
У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја, Завод је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести: 1. о поседовању информације, 2. стави му на
увид документ који садржи тражену информацију, 3. изда му или упути копију тог
документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања просторија
Завода од кога је информација тражена.
Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је
од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или
заштиту здравља становништва и животне средине, Завод мора поступити по захтеву
најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако Завод није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана
пријема захтева поступи по истом, дужан је да о томе, у року од седам дана од дана
пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи
од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву
тражиоца информација од јавног значаја.
Завод ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ
који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа,
саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена
на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже
техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да
употребом своје опреме изради копију.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним
просторијама Завода.
Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у друго
време од времена које му је одредио Завод. Лицу које није у стању да без пратиоцa
изврши увид у документ који садржи тражену информацију омогућиће се да то учини
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уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Завод неће издати посебно решење, него ће
о томе сачинити службену белешку.
Ако Завод одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да
му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању
захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на
правна средства која може изјавити против таквог решења.
Када Завод не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће
захтев поверенику и обавестиће повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по
његовом знању, документ налази.
Право на жалбу: Тражилац информација од јавног значаја може изјавити жалбу
поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на
одговор, решење о одбијању захтева или закључак Завода, као у случају да Завод на
захтев не одговори у прописаном року, односно уколико дође до „ћутања
администрације“, и то у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
Накнада трошкова се, у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи
тражену информацију, не наплаћује. Међутим, копија документа који садржи тражену
информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова
израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.
Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије
и упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја
утврђују се на основу Уредбе о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије
докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник
РС“, бр. 8/06). Наведеном уредбом, између осталог, предвиђено је да копија
документа по страни на формату А3 износи 6 динара, а на формату А4 3 динара, као и
да је копија документа у електронском запису на ЦД‐у 35 динара, а на ДВД‐у 40
динара. За упућивање копије документа трошкови се обрачунавају према редовним
износима у ЈП ПТТ Србије.
Уколико висина нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе
информације од јавног значаја прелазе износ од 500,00 динара, тражилац
информације је дужан да пре издавања информације положи депозит у износу од
50% од износа нужних трошкова према трошковнику који је саставни део наведене
Уредбе. Такође, Завод може одлучити да тражиоца информације ослободи плаћања
нужних трошкова, ако висина нужних трошкова не прелази износ од 50,00 динара.
Средства остварена на овај начин јесу приход буџета Републике Србије, а уплате се
врше на основу обавештења Завода о износу који треба да се уплати. Прималац
уплате је буџет РС, рачун примаоца: 840‐742328843‐30; број модела: 97; позив на
број: 50‐016.
По достављању потврде о уплати Заводу, подносиоцу захтева биће упућене захтеване
копије докумената.
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Завод је крајем 2015. године укључен у истраживање спроведено у оквиру Пројекта
„Ка већој транспарентности и јаснијим критеријумима за запошљавање у јавном
сектору“, који су уз подршку Европске уније, у оквиру Програма „Подршка цивилном
друштву“, реализовали Фондација „Центар за демократију“, Београдски центар за
људска права и Иницијатива за локални развој Краљева (опширније на веб‐страници
www.centaronline.org).
У току 2016. године, Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања
достављена су четири захтева за приступ информацијама од јавног значаја.
Захтеви су се односили на записнике о отварању понуда у поступку јавних набавки:
1) Записник са отварања понуда за јавну набавку О-03/2016 добра – канцеларијски
материјал – копију докумената у електронској форми. Захтев упућен електронски
16. 08. 2016. године од стране Института за јавне набавке д.о.о., Нови Београд.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања тражену информацију
доставио електронски 17. 08. 2017. године.
2) Записник са отварања понуда за јавну набавку 04/2016 добра – рачунарска
опрема – копију докумената у електронској форми. Захтев упућен електронски
дана 7. 09. 2016. године од стране Института за јавне набавке д.о.о., Нови
Београд.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања тражену информацију
доставио електронски дана 7. 09. 2017. године.
3) Записник са отварања понуда за јавну набавку 05/2016 добра – електронска
опрема – копију докумената у електронској форми. Захтев упућен електронски
дана 07. 09. 2016. године од стране Института за јавне набавке д.о.о., Нови
Београд.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања тражену информацију
доставио електронски дана 7. 09. 2017. године.
4) Записник са отварања понуда за јавну набавку О-06/2016 добра – канцеларијски
материјал за штампарију – копију докумената у електронској форми. Захтев
упућен електронски дана 21. 11. 2016. године од стране Института за јавне
набавке д.о.о., Нови Београд.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања тражену информацију
доставио електронски дана 22. 11. 2016. године.
Институт је у сва четири случаја потврдио електронски пријем тражених
информација.
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