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ДЕЛОКРУГ РАДА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА
Делокруг рада
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 73/04), ради обављања развојних, саветодавних,
истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем
образовању и васпитању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања
објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 72/09 и Закон о изменама и допунама Закона („Сл.
гласник РС“, бр. 52/11, 55/13, у даљем тексту: Закон) ради праћења, обезбеђивања и
унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.
На основу члана 22. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева
образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и
друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода.
Завод обавља стручне послове 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.
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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).

Организациона структура Завода
Ради остваривања задатака из делокруга рада, Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Заводу, систематизовано је 60 извршилаца.
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. КАБИНЕТ
2. СЕКРЕТАРИЈАТ
3. ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ:

-

3.1. Одељење за развој образовних стандарда
3.2. Одељење за подршку у примени образовних стандарда и вредновања

4. ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ:

-

4.1. Одељење за развој програма и инструмената за испите
4.2. Одељење за подршку у реализацији испита

5. ЦЕНТАР ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊА:

-

5.1. Одељење за вредновање
5.2. Одељење за методологију истраживања, статистичку обраду и анализу

6. СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКО-ТЕХНИЧКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ:

-

6.0. Одељење за издавачко-техничке послове
6.1. Одељење за заједничке послове

Организациона шема је приказана у Прилогу бр. 1.
У оквиру буџета тренутно се финансира 37 радних места, а због обима посла који Закон
предвиђа као редовну делатност, израђен је кадровски план за попуњавање преосталих
радних места.
Као установа која припрема материјале за испитивање ученика на разним нивоима
образовања, као и документа од стратешког значаја за образовање, Закон је предвидео
(члан 23) да Завод може да ангажује спољне сараднике за одређене активности и пројекте,
због чега се у планирању буџета навећим делом опредељују средства за финансирање
стручних и специјализованих услуга.
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ПРОГРАМСКЕ ОБЛАСТИ
У обављању послова који произлазе из дефинисане надлежности, Завод се ослања
на решења која проистичу из следећих прописа: Закон о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09); Закон о уџбеницима и другим наставним
средствима („Службени гласник РС“, број 72/09), Закон о основној школи („Службени
гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02, 62/03 и 101/05); Закон о средњој
школи („Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02 и 62/03);
Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05); Одлука о
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 73/04); Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 1/90); Статут
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања; прописи из области
предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања.
У складу са Законом, Актом о оснивању и Статутом, као и започетим пројектима у 2010.
години, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2011. години у складу са
финансијским могућностима, обављаће стручне послове у следећим програмским
областима у складу са финансијском класификационом структуром:
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Вредновање квалитета образовања
411
412

Плате
Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима (боловања)

416
421

Награде запосленима
Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

481

Донације осталим непрофитним организацијама

482

Порези, таксе

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

6

ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - Осигурање квалитета у систему образовања
ПА 2001-0008
Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

62.333.000

72.946.000

70.546.000

Сопствена средства

3.360.000

3.015.000

3.015.000

Донација Уницеф

1.505.000

2.330.000

Укупно

67.198.000

78.291.000

73.561.000

Опис, правни или други основ програма
На основу члана 17. ставa 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), а у вези са чл. 4. и 13. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) дефинисано
је оснивање Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за
обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.
Наведене активности биће финансиране из буџетских извора намењених
редовном функционисању Завода.
Циљеви програма
На основу члана 22, Закона, Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања у 2016. години обављаће стручне послове у областима:
припреме општих стандарда постигнућа, припреме програма завршног
испита у основном образовању и васпитању, припреме задатака и
инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању,
обраду и анализу резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне
подршке Министарству просвете и надлежним саветима по питању
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осигурања квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, припремање материјала за испитивање и
оцењивање ученика, праћење усаглашености система вредновања и
осигурања квалитета образовања и вапитања са системима вредновања и
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља. За
остваривање програмских активности потребна су средства за свакодневно
функционисање рада установе.
Очекивани резултати и показатељи успешности:
Очекивани резултати
Реализоване планиране програмске акивности за 2016. годину.
Показатељи успешности
Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима.
Веза програма са стратегијама и политикама
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски
циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење
сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за
друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању
за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против
дискриминације у васпитању и образовању (1960), Националне стратегије
Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији (2005),
Националне стратегије запошљавања 2005 – 2010, (2005), Стратегије
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2003-2008
(2003), Стратегије развоја социјалне заштите (2005), Националне
стратегије о старењу 2006-2015 (2006), Национални миленијумски циљеви
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва
(2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Светска декларација о
квалитетном образовању за све (1990), Хамбуршка деклaрација о учењу
одраслих, UNESCO (1997), Меморандум о доживотном учењу Европске
комисије (2000), Дакарски оквир деловања – Образовање за све (2000),
Европски простор доживотног учења (2001), Копенхагеншка декларација
(2002); Декада образовања за одрживи развој Скупштине УН (2005).
Почетна година
Завршна година
2003.

-
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411

Плате
Економска класификација
411111, 411112, 411113
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
Сопствени приходи

29.904.000
624.000

Износ - укупно
30.528.000 динара
Образложење расхода и издатака
Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14);
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама.
Приказана одобрена средства за исплату плата се односе на постојећих 37
запослених. Средства неопходна за исплату плата запослених обрачунали
смо у складу са Упутством за припрему Буџета Републике Србије за 2016.
годину донетог од стране министра финансија. Скрећемо пажњу да Завод
по редовној систематизацији има право на 37 запослених, те да смо током
2014. и 2015. године имали свега 35 радно ангажованих; министар
просвете је регрутован из редова запослених Завода, и као постављеном
лицу Завод је у обавези да сачува радно место; и друго упражњено радно
место биће попуњено уколико одобри ресорно министарство као и
Министарство финансија, а по окончању судског спора са бившим
запосленим Завода. Зависно од пресуде суда, постоји могућност да се
запослени врати у Завод.

412

Социјални доприноси на терет послодавца
Економска класификација
412111, 412211, 412311
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

5.364.000
112.000
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Износ - укупно
5.476.000 динара
Образложење расхода и издатака
Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на
терет послодавца односи се на постојећих 37 извршилаца, а односе се на
припадајуће доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата
запослених, у складу са законом.

413

Накнаде у натури
Економска класификација
413100 – Накнаде у натури
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствени приходи

1.000
220.000

Износ - укупно
221.000 динара
Образложење расхода и издатака
На буџетској позицији отварамо апропријацију за евентуалне потребе
везане за постојећу економску класификацију.
Планирана средства са извора финансирања 04 – Сопствена средства,
односе се на финансирање пакетића за децу запослених, на економској
позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000
динара, а у складу са чланом 119. Закона о раду, став 2. (“Службени
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).

414

Социјална давања запосленима
Економска класификација
414000 – Социјална давања запосленима
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Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

790.000

04 – Сопствена средства

98.000

Износ
888.000 динара
Образложење расхода и издатака
Правни основ - члан 119. Закона о раду, став 1. тачка 1) („Службени
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
Када су у путању средства буџета, планирање финансијских средстава
вршимо по следећој класификацији:
414300 – Отпремнине и помоћи

690.000

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи
100.000
На овој позицији издвајамо значајна средства за могућу намену исплата
отпремнина и помоћи запосленима, због најављених рационализација у
јавном сектору.
Када су у питању сопствена средства, планирање финансијских средстава
вршимо по следећој економској класификацији:
414314 – Помоћ у случају смрти

98.000

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи
-

415

Накнаде трошкова за запослене
Економска класификација
415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.805.000

Образложење расхода и издатака
Средства су опредељена за превоз запослених на посао и с посла (маркица)
на нивоу цене претплатне карте јавног превозника, а у складу са чланом
118. Закона о раду, став 1, тачка 1. („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). Планирана средства се односе на 37
запослених.
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416

Награде запосленима
Економска класификација
416100 – Награде запосленима
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствени приходи

1.000
360.000

Износ
361.000 динара
Образложење расхода и издатака
У 2016. години само отварамо апропријацију 416 на буџету, за случај њене
потребе. Са сопствених средстава планирамо исплате јубиларних награда
запосленима и остале награде у складу са законом.

У члану 120. став 1. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник РС“,
бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), прописано је да општим актом,
односно уговором о раду, може да се утврди право на јубиларну
награду.
Чланом 54. став 1. тачка 2) Правилника о раду Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања прописана је јубиларна
награда запосленима, на основу радног стажа запослених оствареног у
Заводу.
421

Стални трошкови – потребе Завода
Економска класификација
421 – Стални трошкови
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

5.278.000

04 - Сопствени приходи

41.000

06 – Донаторска средства

20.000

Износ
5.339.000 динара
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Образложење расхода и издатака
Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови који
омогућују обављање функција које се односе на праћење, обезбеђивање и
унапређивање квалитета и развоја система образовања и васпитања.
Највећи део ових трошкова настаје за обезбеђење нормалног
функционисања процеса рада, као и за одвијање програмских активности
и реализацију квалификационог испита.
У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова
по следећој економској класификацији, из буџета:
4211 – Трошкови платног промета

500.000

4212 – Енергетске услуге

2.268.000

4213 – Комуналне услуге

960.000

4214 – Услуге комуникација

1.450.000

4215 – Трошкови осигурања

100.000

Укупно из буџета:

5.278.000

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова
по следећој економској класификацији, са сопствених средстава :
4211 - Трошкови платног промета
41.000
Укупно са соп.сред.:
Укупно буџет + сопсвена средства + донације за 421:

422

41.000
5.339.000

Трошкови путовања
Економска класификација
422 – Трошкови путовања

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета – потребе Завода
04 – Сопствена средства

710.000
30.000

Износ
740.000 динара
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Образложење расхода и издатака
Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, („Службени гласник
РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), запослени има право
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у
земљи и иностранству.
Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101.
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09,
52/11, 55/13). Завод је и истраживачка институција која своје резултате
представља на научним конференцијама у земљи и иностранству. Због
специфичне делатности веома су значајна искуства које сличне
институције у окружењу имају, те је неопходно повремено финансирати
посете таквим институцијама ради размене искустава и примера добре
праксе. Све ово води јачању капацитета запослених у домену осигурања
квалитета рада на подручју образовања. Како наведене активности није
могуће директно повезати са пројектима, средства се планирају у оквиру
редовног функционисања.
У оквиру групе 422 - Трошкови путовања, планирамо извршење
трошкова по следећој економској класификацији:
422100 - Трошкови службених путовања у земљи

510.000

422200 - Трошкови службених путовања у иностран.

150.000

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада
Укупно из буџета:

50.000
710.000

422100 - Укупно са сопствених средстава
422

30.000

Трошкови путовања - за потребе пројеката
Економска класификација
422 – Трошкови путовања
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

690.000

Износ – потребе пројеката
690.000
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Пројекти:
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
Образложење расхода и издатака
Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у
земљи и иностранству.
Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101.
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09,
52/11, 55/13). Пројекти се односе на подршку развоју и имплементацији
осигурању квалитета и учешће на међународним конференцијама које се
односе на евалуацију установа и постигнућа ученика (SICI радионицама)
у циљу дисиминације постојећих и иновације. Вођење и националне
групе у ЕУ отвореном методу координације (ОМК) у подручју
међупредметних компетенција са фокусом на предузетништво и ИКТ и
учешће на састанцима у организацији Европске комисије.
У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1
422200 - Трошкови сл. путовања у иностранство
Укупно за пројекте:

690.000

УКУПНО за групу 422:
Укупно за 422 – потребе Завода - буџет

710.000

Укупно за 422 – сопствена средства
Укупно за 422 – пројекти – буџет

30.000
690.000

ТОТАЛ
423

690.000

–

422

1.430.000

Услуге по уговору - за потребе Завода
Економска класификација
423 – Услуге по уговору
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета – потребе Завода
04 - Сопствена средства – потребе Завода

5.065.000
550.000
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Износ
5.615.000 динара – потребе Завода

Образложење расхода и издатака
У оквиру групе 423 су намењена за покриће трошкова редовног рада
Завода - Услуге по уговору, планирамо трошкове по следећој економској
класификацији,за потребе Завода, из буџета:
4231 – Aдминистративне услуге (превођење)
4232 – Услуге за израду софтвера

100.000
970.000

(од тога: одржавање Web-sajta Завода 730.000 и књиговодственог
програма – 240.000)
4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених
290.000
(трошкови стручних усавршавања запослених)
4234 – Услуге информисања
(трошкови објављивања тендера и информативних огласа)

108.000

423521 – Правно заступање

100.000

423591 – Накнаде члановима управног одбора

1.050.000

423599 – Остале стручне услуге
423621 – Угоститељске услуге

615.000
190.000

423700 - Репрезентација

200.000

423911 - Остале опште услуге

1.442.000

(домар 192.000, обезбеђење 930.000, остало 320.000)
Укупно за потребе Завода из буџета:

5.065.000

У оквиру групе 423 – Услуге по уговору, за потребе Завода, односно,
организацију редовног функционисања процеса рада, планирамо
извршење трошкова по следећој економској класификацији, са
сопствених средстава :
4235 – Остале стручне услуге

100.000

4236 – Угоститељске услуге

100.000

4237 – Репрезентација

350.000

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:

550.000

423- Потребе Завода буџет+соп.средства

5.615.000
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423
Услуге по уговору – за потребе пројеката
Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
1.3. Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и српски
као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања
1.4. Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у средњем
образовању.
1.5. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа - Уницеф
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Донације

12.725.000
1.355.000

Укупан износ – Програм 1
14.080.000 динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 1.842.000 са буџета –пројекти
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и
амалитичке послове, специјализоване услуге (424000), услуге испитивача и
водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука
наставника (423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за
реализацију семинара (423600), услуге превођења (423100), компјутерске
услуге везане за активност реализације уписа у средње школе (423200), као
и услуге израде радних и промотивних материјала (423400).
УКУПНО за групу 423 (програмска активност 1):
- За потребе Завода са буџета

5.065.000

- За потребе пројеката са буџета

12.725.000

Укупне потребе са буџета
- Са сопствених средстава – за потребе Завода
- Са донација
ТОТАЛ - 423 (пројекти 14.080.000 + потребе Завода 5.615.000)

17.790.000
550.000
1.355.000
19.695.000
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424

Специјализоване услуге - за потребе Завода
Економска класификација
424
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

-

04 - Сопствени приходи

150.000

Укупан износ
150.000 динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 290.000 са буџета- потребе Завода
Образложење расхода и издатака
Са наведене економске класификације са буџета, средства би била
намењена ангажовању образовних институција или других правних лица
које пружају услуге едукације, а које су потребне за реализацију наших
програмских активности. Такође, средства су планирана за покриће
трошкова надзорне провере система менаџмента квалитетом према ISO
9001, без које би дошло до аутоматског одузимања сертификата, као и за
потребе спровођења активности везаних за безбедност на раду.
424900 – Остале специјализоване услуге(недостајућа средства)

424

290.000

Са сопствених средстава (медицинске услуге-запослени):

150.000

Укупно за 424 потребе Завода – сопствена средства:

150.000

Специјализоване услуге – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
Економска класификација
424

Специјализоване услуге
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Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

-

Укупан износ – Програм 1
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 240.000 са буџета- потребе пројеката

УКУПНО за групу 424:
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: са буџета
530.000
- За потребе Завода са буџета
- За потребе пројеката са буџета

( потребе Завода+ потребе пројеката)су
290.000
240.000

Укупне потребе са буџета (недостајућа средства)

530.000

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА:
- Са сопствених средстава – за потребе Завода

150.000

425

Текуће поправке и одржавање
Економска класификација
425
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

-

04 - Сопствени приходи

60.000

Укупан износ
60.000 динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 797.000 са буџета- потребе Завода
Образложење расхода и издатака
Средства би била намењена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој
број 10, односно, за кречење дела пословне зграде и одржавање-поправку
опреме.
Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање
и поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази
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рачунарска опрема (дигитална штампарија) у којој се штампа тестовни
материјал за испитивање у оквиру пројеката и класификациони испит за
националне мањине. Средства су неопходна да би се скупоцене машине
одржавале.
У оквиру групе 425 - Текуће поправке и одржавање, планирамо трошкове
по следећој економској класификацији, са буџета:
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 797.000 са буџета- потребе Завода
425100 – Текуће поправке и одржавање зграда
200.000
425200 – Текуће поправке и одржавање опреме
597.000
Укупно из буџета:

797.000

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА:
Са сопствених средстава:
425200 – Тек.попр.и одржавање опреме
426

60.000

Материјал – За потребе Завода

Економска класификација
426 - Материјал
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета - потребе Завода
04 – Сопствена средства за потребе Завода

265.000

Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства
265.000
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 1.500.000 са буџета- потребе Завода
Образложење расхода и издатака
Финансијска средства са позиције 426111 – Канцеларијски материјал
користиће се за редовно функционисање Завода, као и за финансирање
програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе
(Успостављање система управљања квалитетом према захтевима SRPS
ISO 9001:2008; Израда банке задатака и успостављање процедура за
њено коришћење; Процена ризика на радним местима и радној околини).

НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 1.500.000 са буџета- потребе Завода
У оквиру групе 426 - Материјал, за потребе Завода, планирамо трошкове
по следећој економској класификацији, са буџета :
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426111 – Канцеларијски материјал

200.000

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап.

300.000

426412 – Дизел гориво

150.000

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост.

455.000

426913 – Алат и инвентар
395.000
Укупно из буџета за потребе Завода – НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА
1.500.000
ОДОБРЕНО:
Са сопствених средстава за потребе Завода:

426

426821 – Храна и пиће
426819 – Материјали за хигијену

100.000
165.000

Укупно са сопств.средстава-потр.Завода

265.000

Материјал – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовању
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
1.3. Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и српски
као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања
1.4. Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у средњем
образовању.
1.5. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа – Уницеф
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
06 – Донације

130.000

Износ – програм 1
130.000 динара – средства донација
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА са буџета – потребе пројеката су
5.270.000 динара
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Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за реализацију завршног испита у
основном образовању, испитивања постигнућа ученика и друга
истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних група,
рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп,
маказе и др.)

УКУПНО за групу 426:
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА
- За потребе Завода са буџета

1.500.000

- За потребе пројеката са буџета

5.270.000

НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА са буџета:

6.770.000

ОДОБРЕНА СРЕДСТВА:
- За потребе пројеката са донација

130.000

- Са сопствених средстава – за потребе Завода
ТОТАЛ - 426 (програмска активност 1)

462

265.000
395.000

Дотације међународним организацијама – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовању
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
Економска класификација
462121 – Текуће дотације међународним организацијама

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

- динара

Укупан износ
- динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 390.000 са буџета
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Образложење расхода и издатака
Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне
чланарине на име чланства за 2017. годину међународној организацији
SICI.
482

Порези и таксе

Економска класификација
482200 – Обавезне таксе
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствена средства

- динара
150.000 динара

Укупан износ
150.000 динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 120.000 са буџета
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА
У оквиру групе 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирамо трошкове
по следећој економској класификацији, са буџета:
482100 – Регистрација возила

20.000

482200 – Обавезне таксе

50.000

482300 – Новчане казне

50.000

ОДОБРЕНО:
Са сопствених средстава:
482200 – Обавезне таксе

50.000

482300 – Новчане казне

100.000

Образложење расхода и издатака
Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе,
обавезне таксе, итд.
С обзиром на то да су Заводи формирани као посебна правна лица –
установе из области образовања, ова средства су намењена за њихов
редован рад и функционисање.
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483

Новчане казне и пенали

Економска класификација
483100 – Новчане казне и пенали
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствена средства

- динара
450.000 динара

Укупан износ
450.000 динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 1.000 са буџета(отварање апропријације)
Образложење расхода и издатака
Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, отворили би
апропријацију за евентуалне трошкове везане за наведену економску
класификацију.

512

Машине и опрема за потребе Завода
Економска класификација
512200 – Административна опрема
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

-

-

04 – Сопствена средства

-

250.000

Износ
250.000 – сопствена средства
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 150.000 са буџета- потребе Завода
За потребе Завода са буџета планирамо набавку административне опреме
неопходну за редовно функционисање Завода.
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512

Машине и опрема за потребе пројеката

1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

-

Износ
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 3.000.000 са буџета- потребе пројеката
Образложење расхода и издатака
Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање
хардверских капацитета Завода.
Завод је зато планирао набавку компјутерске опреме која може да помогне
мултиваријабилну штампу, убрзање процеса учитавања и обраде података
(оптички читач) и гарантовање безбедности и тајности електронских
облика тестовних и других материјала.

УКУПНО за групу 512:
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 3.150.000 са буџета
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА
04 – Сопствена средства – потребе Завода

250.000
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515

Нематеријална имовина

1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
Економска класификација
515111 – Нематеријална имовина – Компјутерски софтвер
Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

-

Износ
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 500.000 са буџета
Образложење расхода и издатака
Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање
софтверских капацитета Завода.
Завод је зато планирао набавку софтвера која може да помогне убрзање
процеса обраде података и гарантовање безбедности и тајности
постигнутих резултата у процесу евалуације квалитета рада школа.
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - Пружање стручне подршке установама у доменима
вредновања и самовредновања 2001 - 0009
Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

4.590.000

7.580.000

7.580.000

Сопствена средства

2.635.000

2.635.000

2.635.000

Донација Уницеф

1.320.000

Укупно

8.545.000

10.215.000

10.215.000

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката:
2.1.-а Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања
школа и развој хоризонталног учења између школа – буџет
2.1.-б Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања
школа и развој хоризонталног учења између школа - донација
2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа
ученика – сопствена средства
2.3. Самовредновање у функцији развоја школа – сопствена средства
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411

Плате

Економска класификација
411 плате
Извор финансирања
04 – Сопствена средства

2.285.000 20.000

Укупан износ – програмска активност 2
2.285.000 динара – сопствена средства
Напомена: због техничке грешке приликом уноса података Предлога
финансијског плана Завода, отворена је апропријација 411 на
сопственим средствима која нам није потребна и није планирана,
уместо планиране апропријације 423 у истом износу. Потребно је
извршити структурну промену, те пребацити износ од 2.285.000 са
економске класификације 411 на 423 – извор финансирања 04, за
програмску активност 2.

421

Стални трошкови – за потребе пројеката

2.1.-б Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – донација Уницеф
Економска класификација
421 Стални трошкови
Извор финансирања
06 - Донације

20.000

Укупан износ – програмска активност 2
20.000 динара
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423

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1.-а Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.1.-б Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа - донација
2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика – соп.ср.
2.3. Самовредновање у функцији развоја школа – сопствена средства
Економска класификација
423

Услуге по уговору

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

4.440.000
50.000

06 – Донација Уницеф

1.300.000

Укупан износ 423 – програмска активност 2
5.790.000 динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 2.285.000 са соствених средстава
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и
амалитичке послове, услуге испитивача и водитеља који ће вршити
реализацију истраживачких активности и обука наставника (423500),
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара
(423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге (423200), као и
услуге израде радних и промотивних материјала (423400).
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426

Материјал – за потребе пројеката

Програм 2
– Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1.-а. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.1.-б Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа - донација
2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика
2.3. Самовредновање у функцији развоја школа
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

150.000
300.000

Укупан износ 426 – програмска активност 2
450.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за испитивања постигнућа ученика
и друга истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних
група, рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери,
селотејп, маказе и др.)
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - Истраживање и вредновање у образовању
2001 - 0010
Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

1.050.000

3.500.000

5.000.000

1.050.000

3.500.000

5.000.000

ИПА пројекти
Остали извори
Укупно

Опис програма
У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег
система која је урађена на националном, односно интернационалном
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је
предвидео следећи пројекат:
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности
у области осигурања квалитета образовања и васпитања.
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422

Tрошкови путовања – за потребе пројеката

Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Економска класификација
422 – Трошкови путовања
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

250.000

Укупан износ 422 – Програм 3
250.000 динара

423

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Економска класификација
423 - Услуге по уговору
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

500.000

Укупан износ 423 – Програм 3
500.000 динара
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Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
Завода – обучених испитивача који ће вршити реализацију испитивања
(423500), као и трошкови организовања обуке за испитиваче (423600).

426

Материјал – за потребе пројеката

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa образовања и васпитања
Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

300.000

Укупан износ 426 – програм 3
300.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за истраживање, приручника за
испитиваче, и материјал
за
рад
радних група, рад
на
семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, маказе
и др.)
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4 – Подршка развоју људског капитала и истраживању –
ИПА 2011 - 2001-0015
Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

Буџетска средства
ИПА пројекти

2017

2018

-

-

-

-

2.250.000

Остали извори
Укупно

2.250.000

Опис програма
У оквиру програмске области Подршка развоју људског капитала и
истраживању – ИПА 2011, Завод ће организовати активности из домена
пружање стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања
степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа
ученика и самовредновања установа и припремање материјала за
испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећег пројекта:
4.1. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за
крај средњег образовња – ИПА 2011

423

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 4 – Подршка развоју људског капитала и истраживању – ИПА 2011
4.1. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за крај средњег
образовња – ИПА 2011
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Економска класификација
423 - Услуге по уговору
Извор финансирања
01 – ИПА 2011

2.150.000

Укупан износ 423 – Програм 4
2.150.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
Завода – обучених испитивача који ће вршити реализацију испитивања
(423500), као и трошкови организовања обуке за испитиваче (423600);
трошкови се такође односе и на административне услуге као и на услуге
штампања потребних материјала.

426

Материјал – за потребе пројеката

4.1. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за крај средњег
образовња – ИПА 2011
Програм 4 – Подршка развоју људског капитала и истраживању – ИПА 2011
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

-

Укупан износ 426 – програм 4
- динара
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА – ИПА 2011 – 100.000
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за истраживање, приручника за
испитиваче, и материјал
за
рад
радних група, рад
на
семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, маказе
и др.)
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – УКУПАН БУЏЕТ ЗА 2016.

- За потребе Завода са буџета

48.918.000

- За потребе пројеката са буџета

19.055.000
Буџетска средства

- За потребе пројеката – Ипа 2011

67.973.000
2.250.000

Буџетска средства + ИПА 2011 (лимит)
- За потребе Завода са сопствених средстава

70.223.000
3.360.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава
- Грешка (411 – сопствена средства – ПА 2)

350.000
2.285.000

Сопствена средства

5.995.000

Донаторска средства

2.825.000

Укупно :

79.043.000

(буџет + сопствена средства + ИПА + донација) Укупно пројекти (буџетски + ИПА + сопствена
средства + донација)

24.480.000
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ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ 2016.-2018. година
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA
Приоритет
Висок
Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

62.333.000

72.946.000

70.546.000

ИПА 2011

-

Сопствена средства

3.360.000

3.015.000

3.015.000

Донација Уницеф

1.505.000

2.330.000

Укупно

67.198.000

78.291.000

73.561.000

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
Значај образовања захтева континуирано праћење његовог квалитета. Принципи
успостављања система квалитета подразумевају аутономност, интегрисаност и
кохерентност, развој домена праћења и вредновања, благовремено предузимање
евалуација, ефикасност реаговања на актуелне потребе образовног система,
усклађеност са међународним процедуралним стандардима, усклађеност са
стручним и материјалним капацитетима.
Изворишта на којима се темеље принципи контроле квалитета су: Стратегија
развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки циљеви
образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), савремене
концепције и методе везане за праћење и вредновање квалитета образовања;
постојање независне институције која врши истраживања у области евалуације,
искуства других земаља; јачање капацитета запослених у образовању за
евалуацију (просветни саветници) и самоевалуацију (наставници, стручни
сарадници, директори); јачање капацитета наставника за вредновање рада ученика
на основу успостављених образовних стандарда.
1. У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАЊА, ће Завод реализовати следеће пројекате:
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу
установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у
основном образовању
1.3. Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања
и српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања
1.4. Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у
средњем образовању.
1.5. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа Уницеф
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ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 1

Назив
Прпграм

Осигураое квалитета у систему пбразпваоа
(кпме

припада)

Уређеое и надзпр пбразпвнпг система

Правни пснпв
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ; Закпн п пснпвнпм пбразпваоу.
Пдгпвпрнп лице Драгана Станпјевић, рукпвпдилац Центра за испите
Обављаое стручних ппслпва кпји се пднпсе на систем псигураоа квалитета пбразпваоа
крпз пбразпвна истраживаоа и екстернпг вреднпваоа квалитета рада устанпва, развпј
Ппис
стандарда квалитета рада устанпва и ппштих стандарда ппстигнућа чија је сврха
унапређеое учеоа крпз усмераваое на кључне кпмпетенције и реализација завршнпг
Циљ 1
Унапређен систем псигураоа квалитета сппљашоег вреднпваоа
Базна
Назив: Брпј дпкумената кпји се пднпсе на ревизију
вред.
2016 2017 2018
стандарда и прпцедуре вреднпваоа квалитета рада
(гпдина)
устанпва
Кпментар: Развпј и унапређиваое стандарда квалитета ће
заппчети 2016. гпдине. Тп је трпгпдишои прпцес, чији ће
резултати бити видљиви 2017. гпдине. Ревизију израда
Индикатпр 1.1.
Брпј
пдгпварајућих инструмената, приручника и других
дпкумен
2
2
3
ата
дпкумената п прпцесима рада.
2 (2016)
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-oБазна
Назив: Брпј ппсећених или реализпваних семинара за
2016 2017 2018
вред.
пснаживаое кпмпетенција екстерних евалуатпра и
(гпдина)
прпсветних
саветника
за
вреднпваое
и
стручнп-педагпшки
Кпментар: Оснаживаое се спрпвпди крпз прганизацију и
Индикатпр 1.2.

Циљ 2

Индикатпр 2.1.

Индикатпр 2.2.

Циљ 3

Индикатпр 3.1.

ппхађаое семинара и пбука пкп 130 евалуатпра, кап и крпз
Бр.
међунарпдну и регипналну сарадоу са сличним
Семинар
5
5
5
институцијама.
а
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
5(2015)
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-oПрипремаое прпграма и инструмената за завршни испит и реализација завршнпг испита
у пснпвнпм пбразпваоу и припремаое прпграма ппште и уметничке матуре у ппштем
средоем и уметничкпм пбразпваоу и васпитаоу (на српскпм језику и језицима
наципналних маоина).
Назив: Брпј сачиоених тестпва кпји задпвпљавају
Базна
критеријуме ваљанпсти и ппузданпсти, базирани на
вред.
2016 2017 2018
пбразпвним стандардима упптребљени су у прпцесима
(гпдина)
припреме и реализације завршнпг испита у пснпвнпм
пбразпваоу.
Кпментар: Тестпви за завршни испит се развијају на српскпм
језику и језику наципналних маоина. Тестпви се
Брпј
прилагпђавају за слепе и слабпвиде ученике.
тестпва
90
90
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
90
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
(2015)
Извештај републичке кпмисије за завршни испит,
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-oНазив: Брпј тестпва за припрему ученика за пплагаое ппште
Базна
вред.
2016 2017
и уметничке матуре из наставних предмета релевантних за
(гпдина)
ппшту и уметничку матуру.
Кпментар: Брпј тестпва за пптребе ппште и уметничке
матуре ће бити развијан у складу са усвпјеним кпнцептпм
Брпј
кпји ппдразумева ппстепенп ппвећаое листе предмета кпји
тестпва
ће се пплагати (прпјекат ће ппчети 2017. гпдине).
30
0
30
Извпр верификације:Интерна архива дпкумената према
(2017)
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-oradu), шкпле.
Развпј стандарда ппстигнућа ученика пп предметима и нивпима пбразпваоа.
Назив: Брпј стандард-дпкумената из предмета српски кап
Базна
нематерои језик и страних језика за кпје су развијени
вред.
2016 2017
предлпзи стандарда ппстигнућа ученика за крај пснпвнпг
(гпдина)
пбразпваоа
Кпментар: Развпј и унапређиваое стандарда је трпгпдишои
прпцес, чији ће резултати бити видљиви 2017. године. Тиме
Брпј
ће прпцес бити пкпнчан те се брпјчане вреднпсти ппјављују станадар
у перипду када ће бити завршен.
д
дпкумен
1
6
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
ата
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
6 (2016)
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-oradu), Записници са састанака Наципналнпг прпсветнпг
савета, Службени Гласник РС.

90

2018

30

2018

0

24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА

Приоритет
Висок
Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

4.590.000

7.580.000

7.580.000

Сопствена средства

2.635.000

2.635.000

2.635.000

Донација

1.320.000

Укупно

8.545.000

10.215.000

10.215.000

ИПА пројекат

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката:
2.1.-а Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања
школа и развој хоризонталног учења између школа – буџет
2.1.-б Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања
школа и развој хоризонталног учења између школа - донација
2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа
ученика
2.3. Самовредновање у функцији развоја школа
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ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 2

Назив
Прпграм (кпме
припада)

Пружаое стручне ппдршке устанпвама у дпменима вреднпваоа и сампвреднпваоа
Уређеое и надзпр пбразпвнпг система

Правни пснпв Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
Јелена Најданпвић-Тпмић, рукпвпдилац Центра за стандарде
Пдгпвпрнп лице
Организпваое активнпсти из дпмена пружаоа стручне ппдршке устанпвама у ппгледу праћеоа и
Ппис
вреднпваоа степена пстваренпсти циљева, ппштих и ппсебних стандарда ппстигнућа ученика и
сампвреднпваоа устанпва и припремаое материјала за испитиваое и пцеоиваое ученика.
Циљ 1
Унапређиваое културе вреднпваоа ученичких ппстигнућа и сампвреднпваоа у устанпви
Назив: Брпј прпграма пбука за пснаживаое наставника за
праћеое, вреднпваое и пцеоиваое ученичких ппстигнућа и
унапређиваое знаоа и кпмпетенција наставника у пбласти
Базна вред.
израде задатака и примене квалитетних низпва задатака
2016
2017
2018
(гпдина)
пбјективнпг типа у пцеоиваоу пбразпвних ппстигнућа ученика и
за јачаое капацитета устанпва у пбласти сампвреднпваоа у
циљу адекватнпг планираоа даљег развпја устанпве.
Кпментар: Ппдаци кпји се дпбијају праћеоем резултата
Индикатпр 1.1.
завршних испита и сппљашоим вреднпваоем квалитета рада
шкпла указују на пптребу ппдизаоа кпмпетенција наставника у
Бр.
пбласти праћеоа и вреднпваоа ученичких ппстигнућа.
прпграма
4
3
3
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
пбука
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
4 (2015)
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu),
Архива реализпваних семинара за стручнп усавршаваое Завпда
за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа.
Назив: Брпј семинара реализпваних семинара за
Базна вред.
сампвреднпваое и вреднпваое у систему пбразпваоа и
2016
2017
2018
(гпдина)
васпитаоа.
Кпментар: Ппдаци кпји се дпбијају сппљашоим вреднпваоем
квалитета рада устанпва указују на пптребу јачаоа капацитета
Бр.
Индикатпр 1.2. устанпва у пбласти сампвреднпваоа у циљу адекватнпг
планираоа даљег развпја устанпве.
реализпва
них
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
семинара
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
4 (2015)
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu),
Архива реализпваних семинара за стручнп усавршаваое Завпда
за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа.

4

4

4

24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

1.050.000

3.500.000

5.000.000

1.050.000

3.500.000

5.000.000

ИПА пројекти
Остали извори
Укупно
Опис програма
У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег
система која је урађена на националном, односно интернационалном
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је
предвидео следећи пројекат:
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности
у области осигурања квалитета образовања и васпитања
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ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 3

Назив
Прпграм (кпме
припада)

Истраживаое и вреднпваое у пбразпваоу
Уређеое и надзпр пбразпвнпг система

Правни пснпв
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа ; Закпн п јавним службама.
Пдгпвпрнп лице Јасмина Ђелић, рукпвпдилац Центра за вреднпваое и истраживаоа
Обављаое стручних ппслпва у пбласти вреднпваоа пгледа, пружаое стручне ппдршке министарству и
надлежним саветима пп питаоу псигураоа квалитета и прикупљаоа и пбраде ппдатака и праћеое
усаглашенпсти система вреднпваоа и псигураоа квалитета пбразпваоа и вапитаоа са системима
Ппис
вреднпваоа и псигураоа квалитета пбразпваоа и васпитаоа еврппских земаља. Прпјекат треба да
дппринесе да се пбразпвна пплитика и пракса развијају и фпрмулишу уз веће кпришћеое пдгпварајућих
квантитативних и квалитативних дпказа дпбијених из истраживаоа, кап и да се кпнкретне ппвратне
инфпрмације из наставне праксе кпристе на нивпу учипнице.
Прпвера квалитета пгледних прпграма у систему пбразпваоа и васпитаоа у функцији развпја система
Циљ 1
пбразпваоа и васпитаоа
Назив: Брпј пгледних прпграма за кпје је извршена прпцена
пстваренпсти циљева и исхпда.

Индикатпр 1.1.

Циљ 2

Индикатпр 2.1.

Кпментар: У прпцени пстваренпсти циљева и исхпда пгледа
кпристе се различити ппступци, метпде и инструменти кпји
захтевају тимски рад стручоака различите прпфилације и
теренскп емпиријскп истраживаое у свим шкплама
пбухваћеним кпнкретним пгледпм. За сваки пглед, у складу са
оегпвим специфичнпстима фпрмира се ппсебан тим и спрпвпди
се ппсебна метпдплпгија и пише извештај са преппрукама на
пснпву кпјих се дпнпси пдлука п увпђеое у пбразпвни систем

Базна вред.
(гпдина)

Бр.
пгледних
прпграма
8 (2014)

2016

2017

2018

4

4

4

Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu),
Архива Министарства прпвете науке и технплпшкпг развпја РС,
Записници са састанака Савета за средое стручнп пбразпваое,
веб сајт Завпда http://www.ceo.edu.rs/publikacije
Спрпвпђеое аналитичкп-истраживачке активнпсти у функцији пружаоа стручне ппдршке Министарству
прпсвете, науке и технплпшкпг развпја и надлежним саветима у пбласти псигураоа квалитета
пбразпваоа и васпитаоа.
Назив: Брпј извештаја кпји се припремају на пснпву ппдатака
Базна вред.
(гпдина)
прикупљених на узпрку шкпла
Кпментар: Ппдаци се прикупљају у пквиру спрпвпђеоа
редпвних активнпсти Завпда или Министарства прпвете, науке и
тенплпшкпг развпја, нпр. завршни испит, супервизија завршнпг
испита, сппљашое вреднпваое шкпла и сл. Извештаји се у
складу са сврхпм разликују у ппгледу структуре и пбима и
Бр.
садрже преппруке за дпнпсипце пдлука
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu),
Архива Министарства прпвете науке и технплпшкпг развпја РС,
веб сајт Завпда http://www.ceo.edu.rs/publikacije и
http://vrednovanje.ceo.edu.rs/

Извештаја
8 (2014)

2016

2017

2018

8

8

8
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4 – ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И
ИСТРАЖИВАЊУ – ИПА 2011

Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства
ИПА пројекти

2.250.000

Остали извори
Укупно

2.250.000

Опис програма
У оквиру програмске области Подршка развоју људског капитала и
истраживању – ИПА 2011, Завод ће организовати активности из домена
пружање стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања
степена остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа
ученика и самовредновања установа и припремање материјала за
испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећег пројекта:
4.1. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за
крај средњег образовња – ИПА 2011

ПРПГРАМСКА АКТИВНПСТ 4

Назив
Прпграм (кпме
припада)

Ппдршка развпју људскпг капитала и истраживаоу - ИПА 2011
Уређеое и надзпр пбразпвнпг система

Правни пснпв
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
Пдгпвпрнп лице Јелена Најданпвић-Тпмић, рукпвпдилац Центра за стандарде
Организпваое активнпсти из дпмена пружаоа стручне ппдршке устанпвама у ппгледу праћеоа и
Ппис
вреднпваоа степена пстваренпсти циљева, ппштих и ппсебних стандарда ппстигнућа ученика и
сампвреднпваоа устанпва и припремаое материјала за испитиваое и пцеоиваое ученика.
Циљ 1
Унапређиваое културе вреднпваоа ученичких ппстигнућа и сампвреднпваоа у устанпви
Назив: Брпј прпграма пбука за пснаживаое наставника за
праћеое, вреднпваое и пцеоиваое ученичких ппстигнућа и
унапређиваое знаоа и кпмпетенција наставника у пбласти
Базна вред.
израде задатака и примене квалитетних низпва задатака
2016
2017
2018
(гпдина)
пбјективнпг типа у пцеоиваоу пбразпвних ппстигнућа ученика и
за јачаое капацитета устанпва у пбласти сампвреднпваоа у
циљу адекватнпг планираоа даљег развпја устанпве.
Индикатпр 1.1.

Индикатпр 1.2.

Кпментар: Ппдаци кпји се дпбијају праћеоем резултата
завршних испита и сппљашоим вреднпваоем квалитета рада
шкпла указују на пптребу ппдизаоа кпмпетенција наставника у
Бр.
пбласти праћеоа и вреднпваоа ученичких ппстигнућа.
прпграма
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
пбука
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
4 (2015)
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu),
Архива реализпваних семинара за стручнп усавршаваое Завпда
за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа.
Назив: Брпј семинара реализпваних семинара за
Базна вред.
сампвреднпваое и вреднпваое у систему пбразпваоа и
(гпдина)
васпитаоа.
Кпментар: Ппдаци кпји се дпбијају сппљашоим вреднпваоем
квалитета рада устанпва указују на пптребу јачаоа капацитета
устанпва у пбласти сампвреднпваоа у циљу адекватнпг
планираоа даљег развпја устанпве.
Извпр верификације: Интерна архива дпкумената према
систему ИСО 9001:2008, Гпдишои Извештај за Владу РС,
Инфпматпр п раду (http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu),
Архива реализпваних семинара за стручнп усавршаваое Завпда
за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа.

Бр.
реализпва
них
семинара
4 (2015)

4

3

3

2016

2017

2018

4

4

4
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХ
СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ ЗА ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА 04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1

1. Плате 411000

*******************

624.000

Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама.
За могуће потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо
средства у износу од 624.000 динара за економску класификацију 411, због могућег
финансирања прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу.
Такође, на основу члана 36. став 1. тачка 8. Статута Завода и Закона о раду
("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), донет је нов Правилник о
оцењивању запослених. Евентуално награђивање запослених планирамо да исплатимо са
ове позиције сопствених средстава.
2. Соц. доприн. на терет послодавца 412000

*****

112.000

Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих
социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 2016.
години.
3. Накнаде у натури – 413000

***************

220.000

Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, на
економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 динара.
4. Социјална давања запосленима 414000

************

98.000

Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у медицинском
лечењу, и друге врсте помоћи у складу са законом; планирамо следеће исплате:
414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице

98.000

5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416000 ** 360.000
Средства планирамо за исплату јубиларних награда запосленима и остале награде у складу
са законом. У члану 120. став 1. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.

24/2005, 61/2005 и 75/2014), прописано је да општим актом, односно уговором о
раду, може да се утврди право на јубиларну награду.
Чланом 54. став 1. тачка 2) Правилника о раду Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања прописана је јубиларна награда запосленима, на основу радног
стажа запослених оствареног у Заводу.
416110 – Награде запосленима
6. Стални трошкови 421000

360.000
***************

41.000
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Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови платног
промета везани за стицање и потрошњу сопствених средстава Завода, као и трошкови
електричне енегије и телефона, а у циљу обезбеђења редовног функционисања процеса
рада у условима рестриктнивног прилива буџетских средстава, по следећој структури:
421111 – Трошкови платног промета

41.000

7. Трошкови путовања 422000

***************

30.000

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право на
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству,
односно, на исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству.
422100 – Трошкови службених путовања у земљи
Потребе Завода:
8. Услуге по уговору 423000

30.000

******************

550.000

Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
55/13) прописује да Завод обавља послове у области праћења и вредновања степена
остварености циљева образовања, задатака и општих и посебних стандарда по нивоима и
врстама, као и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Средства су неопходна за обезбеђење редовног функционисања процеса рада,
односно, за потребе Завода. Средства са ове позиције биће распоређена на следећи начин:
Потребе Завода:
4235 – Стручне услуге
4236 – Угоститељске услуге
4237 – Трошкови репрезентације
Укупно – потребе Завода
9. Специјализоване услуге 424000

100.000
100.000
350.000
550.000

******

150.000

Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске услуге, у
износу од 150.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски преглед
запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге.
10. Текуће поправке и одржавање 425000

******

60.000

Средства су опредељена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10.
Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање и
поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази скупоцена
рачунарска опрема коју је неопходно одржавати.
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11. Материјал 426000

**********************

265.000

Члан 17. и члан 23. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“
бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 64/04) прописују да Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања у оквиру својих организационих јединица обавља делатности из области
унапређења и развоја образовања, развоја програма и уџбеника, професионалног развоја
запослених у образовању као и вредновање квалитета образовања и васпитања. За
реализацију овог обима послова планирана су средства на групи економске класификације
426 – материјали.
За потребе Завода са сопствених средстава:
426821 – Храна и пиће
426819 – Материјал за хигијену
Укупно: потребе Завода

12. Порези

482

100.000
165.000
265.000

**********************

150.000

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

**********************

За потребе Завода: 4831 – Новчане казне и пенали
14. Административна опрема 512

***********

450.000
450.000
250.000

Средства су планирана за набавку основних средстава са економске класификације
512000 – Административна опрема.
Укупно сопствена средства (програмска активност 1):

3.360.000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

15. Плате 411000

*******************

2.285.000

Наведена економска позиција у оквиру програмске активности 2 на извору
финансирања сопствена средства, нису потребе Завода, већ је настала техничком грешком
приликом уношења Предлога финансијског плана у апликацију Министарства финансија.
Током буџетске године настојаћемо да исправимо грешку путем промене апропријација.
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Приказана средства првобитно су планирана на економској позицији 423 – стручне услуге,
где су нам средства преко потребна за исплату водитељских парова који врше реализацију
пројеката са сопствених средстава за које је Завод акредитован.
НЕПОТРЕБНА СРЕДСТВА (ГРЕШКА). 2.285.000 динара
16. Услуге по уговору 423000

******************

50.000

Средства су намењена за покриће трошкова реализације пројеката Завода, а у целини ће
бити потрошена за угоститељске услуге, економска класификација 423621.
По првобитном Предлогу финансијског плана за 2016. годину, износ од 2.285.000 динара
била су намењена за позицију 423599 – стручне услуге, а за реализацију пројеката; исти
износ је техничком грешком опредељен на економској класификацији 411 уместо на 423.
НЕДОСТАЈУЋА СРЕДСТВА: 2.285.000 динара
17. Материјал 426000

**********************

300.000

Средства су намењена за покриће трошкова реализације пројеката Завода, а у целини ће
бити потрошена економске позиције 426111 – канцеларијски материјал.
Укупно сопствена средства (програмска активност 2):

2.635.000

Укупна планирана сопствена средства за 2016. годину – 5.995.000 динара
(потребе Завода 3.360.000 + пројекти 350.000 + грешка 411 на ПА два 2.285.000)

ПРАВНИ ОСНОВ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2016. години, потребно је
буџетских средстава 70.223.000 динара – буџетска средства + ИПА 2011(табела бр. 1).
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2016. годину

Екон
ом.
шиф
ра

Опис

БУЏЕТ

СОПСТВЕНА
СРЕДСТВА

ИПА

Донације

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1
29.904.000
624.000
29.904.000
624.000
5.364.000
112.000

УКУПНО

411
4111
412

Плате

4121

Допринос за ПИО

3.595.000

76.000

3.671.000

4122
4123

Допринос за здравствено осиг.

1.543.000
226.000

32.000
4.000

1.575.000
230.000

413
4131
414

Накнаде у натури

1.000
1.000
790.000

220.000
220.000
98.000

221.000
221.000
888.000

4143

Отпремнине и помоћи

690.000

98.000

788.000

4144

Помоћ у медицинском лечењу

100.000

100.000

Накнаде трошкова за
запослене

1.805.000

1.805.000

Накнаде трошкова за
запослене

1.805.000

1.805.000

415
4151
416

Плате, додаци и накнаде

Социјални доприноси на
терет послодавца

Допринос за незапосленост
Накнаде у натури

Социјална давања
запосленима

Награде запосленима

4161

Награде запосленима

421

Стални трошкови

1.000

360.000

30.528.000
30.528.000
5.476.000

361.000

1.000

360.000

5.278.000

41.000

20.000

5.339.000

361.000

500.000

41.000

20.000

561.000

4211

Трошкови платног промета

4212

Енергетске услуге

2.268.000

2.268.000

4213

Комуналне услуге

960.000

960.000

4214

Услуге комуникација

1.450.000

1.450.000

4215

Трошкови осигурања

100.000

100.000

422
4221
4222
4223

Трошкови путовања
Трошкови службених
путовања у земљи
Трошкови службених
путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру
реддовног рада

1.400.000

30.000

1.430.000

510.000

30.000

540.000

840.000

840.000

50.000

50.000
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423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
424
4249
425
4251
4252
426
4261
4263
4264
4268
4269
462
4621

Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство
Репрезентација

17.790.000
200.000
970.000
290.000
208.000
14.125.000
355.000

550.000

100.000
100.000

1.355.000
50.000

1.305.000

19.695.000
250.000
970.000
290.000
208.000
15.530.000
455.000

200.000
1.442.000
-

350.000
150.000

550.000
1.442.000
150.000

Остале специјализоване
услуге

-

150.000

150.000

Tекуће поправке и
одржавање

-

60.000

60.000

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање
опреме

-

60.000

60.000

Материјал

-

265.000

Остале опште услуге

Специјализоване услуге

Административни материјал
Материјал за образовање и
усавршавање запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање
хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене

Дотације међун.организ.
Текуће дотације
међународним организацијама

482
4821
4822
4823
483
4831

Порези

512

Машине и опрема

Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали

Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова

-

50.000
100.000
450.000
450.000

-

250.000

250.000

250.000

250.000

515
5151

Нематеријална имовина

-

Плате
Стални трошкови

4211

Трошкови платног промета

423
4231
4232
4234
4235
4236

Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство

150.000
50.000
100.000
450.000
450.000

-

411
421

265.000

265.000

-

Административна опрема

УКУПНО ПА 1

395.000
130.000
-

-

5122

Компјутерски софтвер

130.000
130.000

150.000

-

62.333.000
3.360.000
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2
2.285.000

4.440.000
150.000
90.000
150.000
3.450.000

50.000

600.000

50.000

1.505.000

67.198.000

200.000
660.000

2.285.000
20.000
20.000
5.790.000
370.000
90.000
350.000
4.110.000

220.000

870.000

20.000
20.000
1.300.000
220.000
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426
4261

Материјал
Административни материјал

УКУПНО ПА 2
422
4221
423
4235
4236
426
4261

Трошкови путовања
Трошкови путовања у
земљи
Услуге по уговору
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство

Материјал
Административни материјал

УКУПНО ПА 3
423
4231
4234
4235
426
4261

150.000
300.000
150.000
300.000
4.590.000
2.635.000
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3
250.000

250.000

250.000
500.000
300.000

250.000
500.000
300.000

200.000
300.000
300.000
1.050.000
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 4

Услуге по уговору
Административне услуге
Услуге информисања
Стручне услуге
Материјал
Канцеларијски материјал
УКУПНО ПА 4
УКУПНО ПА 1+2+3+4

1.320.000

450.000
450.000
8.545.000

67.973.000

5.995.000

200.000
300.000
300.000
1.050.000
2.250.000
200.000
100.000
1.950.000
2.250.000
2.250.000

2.250.000
200.000
100.000
1.950.000

2.825.000

2.250.000
79.043.000

БУЏЕТ + ИПА 70.223.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2016. ГОДИНУ
У оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања обављају се стручни
послови у области праћења и вредновања степена остварености циљева, задатака и општих
и посебних стандарда знања по нивоима и врстама, као и други послови законом
дефинисани. Највећи део задатака односи се на препоруке за доношење стратешких одлука
за развој и унапређивање образовног система, спровођења механизама осигурања
квалитета система образовања, међународну сарадњу на плану развоја образовног система,
стручно-педагошку помоћ и сарадњу са образовно-васпитним институцијама и установама
у области вредновања и самовредновања, развој система вредновања квалитета огледа,
развој инструмената за испитивање постигнућа ученика, праћење постигнућа ученика,
развој образовних стандарда и друго.
У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе и Стратешким планом Завода
за вредновање квалитета образовања и васпитања, те у складу са Законом о буџету
Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, бр.103/2015.), вредност
укупног буџета износи 67.973.000. (буџетска средства), средства ИПА 2011 су 2.250.000,
односно, 79.043.000 са сопственим и донаторским средствима , Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања у оквиру Плана и програма рада за 2016. годину
планирао је реализацију 10 пројеката у оквиру програма ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА у укупној врености од 24.480.000 динара.
ПРОГРАМ 1.
У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, Завод
ће организовати програмске активности из домена припреме општих стандарда
постигнућа; пружање стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког
развоја и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде
података; праћења ученичких постигнућа, припремање материјала за испитивање и
оцењивање ученика, припремање програма и инструмената завршног испита.
ПРОГРАМ 2.
У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, као и припремање материјала за испитивање и оцењивање
ученика.
ПРОГРАМ 3.
У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и праћења
усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са
системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља.
Завод ће такође реализовати и низ аналитичко – истраживачких активности са циљем
прикупљања релевантних података о стању система образовања и васпитања у области
осигурања квалитета.
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ПРОГРАМ 4.
У

оквиру програмске области ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И
ИСТРАЖИВАЊУ, Завод ће организовати активности и обуке запослених у образовању, ау
циљу примене образовних стандарда за крај средњег образовања.
***********
У оквиру Плана и програма рада за 2016. годину, планирано је 10 пројеката, од чега 7 у
оквиру републичког буџета, 2 са сопствених средстава и 2 са донација , (пројекат 2.1
финансиран је из два извора финансирања, са буџета и са донаторских средстава) у
укупном износу планираних средстава од 24.480.000 динара.
ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
1.3. Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и српски
као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања
1.4. Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у средњем
образовању.
1.5. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа - Уницеф
ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1.-а Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.1.-б Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа - донација
2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика
2.3. Самовредновање у функцији развоја школа
ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања
ПРОГРАМ 4: Подршка развоју људског капитала и истраживању
4.1. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за крај средњег
образовња – ИПА 2011
Пројекти који предвиђају активности усмерене на испитивање постигнућа ученика,
осигурање квалитета рада установа и истраживања у образовању захтевају средства
у укупном износу од 24.480.000 динара.
.
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA

Распоред средстава Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

62.333.000

72.946.000

70.546.000

Сопствена средства

3.360.000

3.015.000

3.015.000

Донација Уницеф

1.505.000

2.330.000

Укупно

67.198.000

78.291.000

ИПА 2011

73.561.000

Опис, правни или други основ програма
На основу члана 17. ставa 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), а у вези са чл. 4. и 13. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) дефинисано
је оснивање Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за
обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.
Наведене активности биће финансиране из буџетских извора намењених
редовном функционисању Завода.

Циљеви програма
На основу члана 22, Закона, Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања у 2017. години обављаће стручне послове у областима:
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припреме општих стандарда постигнућа, припреме програма завршног
испита у основном образовању и васпитању, припреме задатака и
инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању,
обраду и анализу резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне
подршке Министарству просвете и надлежним саветима по питању
осигурања квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, припремање материјала за испитивање и
оцењивање ученика, праћење усаглашености система вредновања и
осигурања квалитета образовања и вапитања са системима вредновања и
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља. За
остваривање програмских активности потребна су средства за свакодневно
функционисање рада установе.
Очекивани резултати и показатељи успешности:
Очекивани резултати
Реализоване планиране програмске акивности за 2017. годину.
Показатељи успешности
Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима.
Веза програма са стратегијама и политикама
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски
циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење
сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за
друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању
за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против
дискриминације у васпитању и образовању (1960), Националне стратегије
Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији (2005),
Националне стратегије запошљавања 2005 – 2010, (2005), Стратегије
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2003-2008
(2003), Стратегије развоја социјалне заштите (2005), Националне
стратегије о старењу 2006-2015 (2006), Национални миленијумски циљеви
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва
(2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Светска декларација о
квалитетном образовању за све (1990), Хамбуршка деклaрација о учењу
одраслих, UNESCO (1997), Меморандум о доживотном учењу Европске
комисије (2000), Дакарски оквир деловања – Образовање за све (2000),
Европски простор доживотног учења (2001), Копенхагеншка декларација
(2002); Декада образовања за одрживи развој Скупштине УН (2005).
Почетна година
Завршна година
2003.

-
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411

Плате
Економска класификација
411111, 411112, 411113
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
Сопствени приходи

28.578.000
424.000

Износ - укупно
29.002.000 динара
Образложење расхода и издатака
Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14);
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама.
Приказана одобрена средства за исплату плата се односе на постојећих 37
запослених. Средства неопходна за исплату плата запослених обрачунали
смо у складу са Упутством за припрему Буџета Републике Србије за 2015.
годину донетог од стране министра финансија. Скрећемо пажњу да Завод
по редовној систематизацији има право на 37 запослених, те да смо током
2014. и 2015.године имали свега 35 радно ангажованих; министар просвете
је регрутован из редова запослених Завода, и као постављеном лицу Завод
је у обавези да сачува радно место; и друго упражњено радно место биће
попуњено уколико одобри ресорно министарство као и Министарство
финансија, а по окончању судског спора са бившим запосленим Завода.
Зависно од пресуде суда, постоји могућност да се запослени врати у Завод.
Због наведеног, наглашавамо да маса пројектованих средстава за
плате за 2017. годину не могу бити довољна за исплату зарада ни за
постојећих 35 запослених; посебно је наглашен недостатак наведених
средстава за евентуалних 37 запослених (с обзиром да постоји стална
потреба за радним ангажовањем по пуној систематизацији, због
недовољног броја запослених у Заводу), те се доводи у питање
нормално функционисање рада Завода током 2017. године због
очигледног недостатка средстава потребних за исплату зарада.

412

Социјални доприноси на терет послодавца
Економска класификација
412111, 412211, 412311
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Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

4.942.000
76.000

Износ - укупно
5.018.000 динара
Образложење расхода и издатака
Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на
терет послодавца односи се на постојећих 37 извршилаца, а односе се на
припадајуће доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата
запослених, у складу са законом.

413

Накнаде у натури
Економска класификација
413100 – Накнаде у натури
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствени приходи

1.000
200.000

Износ - укупно
201.000 динара
Образложење расхода и издатака
На буџетској позицији отварамо апропријацију за евентуалне потребе
везане за постојећу економску класификацију.
Планирана средства са извора финансирања 04 – Сопствена средства,
односе се на финансирање трошкова превоза радника за долазак на посао и
одлазак са посла (маркица), у складу са чланом 118. Закона о раду, став 1.
тачка 1), (“Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014), а у условима евентуалног недостатка буџетских средстава на овој
економској позицији у износу од 40.000 динара, као и на финансирање
пакетића за децу запослених, на економској позицији 413142 – Поклони за
децу запослених, у износу од 160.000 динара, а у складу са чланом 119.
Закона о раду, став 2. (“Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014).
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414

Социјална давања запосленима
Економска класификација
414000 – Социјална давања запосленима
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствена средства

1.250.000
120.000

Износ
1.370.000 динара
Образложење расхода и издатака
Правни основ - члан 119. Закона о раду, став 1. тачка 1) („Службени
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
Када су у путању средства буџета, планирање финансијских средстава
вршимо по следећој класификацији:
414300 – Отпремнине и помоћи

950.000

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи
300.000
На овој позицији издвајамо значајна средства за могућу намену исплата
отпремнина и помоћи запосленима, због најављених рационализација у
јавном сектору.
Када су у питању сопствена средства, планирање финансијских средстава
вршимо по следећој економској класификацији:
414300 – Отпремнине и помоћи

60.000

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи
60.000
415

Накнаде трошкова за запослене
Економска класификација
415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.905.000
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Образложење расхода и издатака
Средства су опредељена за превоз запослених на посао и с посла (маркица)
на нивоу цене претплатне карте јавног превозника, а у складу са чланом
118. Закона о раду, став 1, тачка 1. („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). Планирана средства се односе на 37
запослених.
416

Награде запосленима
Економска класификација
416100 – Награде запосленима
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.000

04 – Сопствени приходи 360.000
Износ
361.000 динара
Образложење расхода и издатака
У 2016. години само отварамо апропријацију 416, за случај њене потребе,
са буџета, а са сопствених средстава планирамо исплату јубиларних
награда.

421

Стални трошкови – потребе Завода
Економска класификација
421 – Стални трошкови

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи
06 – Донације

5.908.000
180.000
40.000
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Износ
6.128.000 динара
Образложење расхода и издатака
Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови који
омогућују обављање функција које се односе на праћење, обезбеђивање и
унапређивање квалитета и развоја система образовања и васпитања.
Највећи део ових трошкова настаје за обезбеђење нормалног
функционисања процеса рада, као и за одвијање програмских активности
и реализацију квалификационог испита.
У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова
по следећој економској класификацији, из буџета:
4211 – Трошкови платног промета

500.000

4212 – Енергетске услуге

2.568.000

4213 – Комуналне услуге
4214 – Услуге комуникација

990.000
1.750.000

4215 – Трошкови осигурања

100.000

Укупно из буџета:

5.908.000

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова
по следећој економској класификацији, са сопствених средстава :
4211 - Трошкови платног промета
60.000
4212 – Услуге за ел.енергију

79.000

4214 – Телефон

41.000
Укупно са соп.сред.: 180.000

Укупно буџет + сопсвена средства за 421: 5.458.000

УКУПНО за групу 421:
- За потребе Завода са буџета

5.908.000

- Са сопствених средстава – за потребе Завода

180.000

- Донације

40.000

ТОТАЛ - 421

6.128.000
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422

Трошкови путовања
Економска класификација
422 – Трошкови путовања

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета – потребе Завода

710.000

04 – Сопствена средства

30.000

Износ
740.000 динара
Образложење расхода и издатака
Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, („Службени гласник
РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), запослени има право
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у
земљи и иностранству.
Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101.
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09,
52/11, 55/13). Завод је и истраживачка институција која своје резултате
представља на научним конференцијама у земљи и иностранству. Због
специфичне делатности веома су значајна искуства које сличне
институције у окружењу имају, те је неопходно повремено финансирати
посете таквим институцијама ради размене искустава и примера добре
праксе. Све ово води јачању капацитета запослених у домену осигурања
квалитета рада на подручју образовања. Како наведене активности није
могуће директно повезати са пројектима, средства се планирају у оквиру
редовног функционисања.
У оквиру групе 422 - Трошкови путовања, планирамо извршење
трошкова по следећој економској класификацији:
422100 - Трошкови службених путовања у земљи
422200 - Трошкови службених путовања у иностран.

460.000
200.000

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада

50.000

Укупно из буџета:

710.000

422100 - Укупно са сопствених средстава

30.000
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422

Трошкови путовања - за потребе пројеката
Економска класификација
422 – Трошкови путовања
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

690.000

Износ – потребе пројеката
690.000
Пројекти:
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
Образложење расхода и издатака
Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у
земљи и иностранству.
Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101.
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09,
52/11, 55/13). Пројекти се односе на подршку развоју и имплементацији
осигурању квалитета и учешће на међународним конференцијама које се
односе на евалуацију установа и постигнућа ученика (SICI радионицама)
у циљу дисиминације постојећих и иновације. Вођење и националне
групе у ЕУ отвореном методу координације (ОМК) у подручју
међупредметних компетенција са фокусом на предузетништво и ИКТ и
учешће на састанцима у организацији Европске комисије.
У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1
422200 - Трошкови сл. путовања у иностранство
Укупно за пројекте:
УКУПНО за групу 422:
Укупно за 422 – потребе Завода - буџет
Укупно за 422 – сопствена средства
Укупно за 422 – пројекти – буџет
ТОТАЛ

–

422

690.000
690.000
710.000
30.000
690.000
1.430.000
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423

Услуге по уговору - за потребе Завода
Економска класификација
423 – Услуге по уговору
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета – потребе Завода
04 - Сопствена средства – потребе Завода

8.073.000
550.000

Износ
8.623.000 динара – потребе Завода
Образложење расхода и издатака
У оквиру групе 423 су намењена за покриће трошкова редовног рада
Завода - Услуге по уговору, планирамо трошкове по следећој економској
класификацији,за потребе Завода, из буџета:
4231 – Aдминистративне услуге (превођење)
4232 – Услуге за израду софтвера

100.000
2.361.000

(одржавање Web-sajta Завода и књиговодственог програма – 240.000)
4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених

350.000

(трошкови стручних усавршавања запослених)
4234 – Услуге информисања

200.000

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа)
423521 – Правно заступање
423591 – Накнаде члановима управног одбора
423599 – Остале стручне услуге

100.000
1.100.000
250.000

423621 – Угоститељске услуге

190.000

423700 - Репрезентација

200.000

423911 - Остале опште услуге

1.222.000

(домар 192.000, обезбеђење 830.000)
Укупно за потребе Завода из буџета:

6.073.000

У оквиру групе 423 – Услуге по уговору, за потребе Завода, односно,
организацију редовног функционисања процеса рада, планирамо
извршење трошкова по следећој економској класификацији, са
сопствених средстава :
4235 – Остале стручне услуге

100.000
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423

4236 – Угоститељске услуге

100.000

4237 – Репрезентација

350.000

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:

550.000

423- Потребе Завода буџет+соп.средства

6.623.000

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе буџет
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању – буџет
1.3. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа – донација

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

10.850.000

06 - Донације

1.710.000

Укупан износ пројекти – Програм 1
12.560.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и
амалитичке послове, специјализоване услуге (424000), услуге испитивача и
водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука
наставника (423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за
реализацију семинара (423600), услуге превођења (423100), компјутерске
услуге везане за активност реализације уписа у средње школе (423200), као
и услуге израде радних и промотивних материјала (423400).
УКУПНО за групу 423 (програмска активност 1):
- За потребе Завода са буџета
6.073.000
- За потребе пројеката са буџета
Укупне потребе са буџета

10.850.000
16.923.000
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- Са сопствених средстава – за потребе Завода

550.000

- Са донација

1.710.000

ТОТАЛ - 423 (пројекти 10.560.000 + потребе Завода 8.623.000)
19.183.000

424

Специјализоване услуге - за потребе Завода

Економска класификација
424 – Специјализоване услуге
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

490.000
150.000

Укупан износ
640.000 динара
Образложење расхода и издатака
Са наведене економске класификације са буџета, средства су намењена
ангажовању образовних институција или других правних лица које
пружају услуге едукације, а које су потребне за реализацију наших
програмских активности. Такође, средства су планирана за трошкове
ресертификације система менаџмента квалитетом према ISO 9001, без које
би дошло до аутоматског одузимања сертификата.

424

424900 – Остале специјализоване услуге

490.000

Са сопствених средстава:

150.000

Укупно за 424 потребе Завода:

640.000

Специјализоване услуге – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.3. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа – донација
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Економска класификација
424

Специјализоване услуге

Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

2.700.000

04 – Донација Уницеф

510.000

Укупан износ – Програм 1
3.210.000 динара

УКУПНО 424 – потребе пројеката - 3.210.000
УКУПНО за групу 424:
- За потребе Завода са буџета

490.000

- За потребе пројеката са буџета
Укупне потребе са буџета

2.700.000
3.190.000

- Са сопствених средстава – за потребе Завода
- Донација Уницеф

150.000
510.000

ТОТАЛ (програмска активност 1) - 424 (пројекти 3.210.000 + потребе Завода 640.000)
3.850.000
425

Текуће поправке и одржавање
Економска класификација
425
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

987.000
60.000

Укупан износ
1.047.000 динара
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Образложење расхода и издатака
Средства су намењена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10,
односно, за кречење дела пословне зграде и одржавање-поправку опреме.
Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање
и поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази
рачунарска опрема (дигитална штампарија) у којој се штампа тестовни
материјал за испитивање у оквиру пројеката и класификациони испит за
националне мањине. Средства су неопходна да би се скупоцене машине
одржавале.
У оквиру групе 425 - Текуће поправке и одржавање, планирамо трошкове
по следећој економској класификацији, са буџета:
425100 – Текуће поправке и одржавање зграда

390.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме

597.000

Укупно из буџета:

987.000

Са сопствених средстава:
425200 – Тек.попр.и одржавање опреме
Укупно за 425 :

426

60.000
1.047.000

Материјал – За потребе Завода

Економска класификација
426 - Материјал
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета - потребе Завода
04 – Сопствена средства за потребе Завода

2.000.000
265.000

Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства
2.265.000
Образложење расхода и издатака
Финансијска средства са позиције 426111 – Канцеларијски материјал
користиће се за редовно функционисање Завода, као и за финансирање
програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе
(Успостављање система управљања квалитетом према захтевима SRPS
ISO 9001:2008; Израда банке задатака и успостављање процедура за
њено коришћење; Процена ризика на радним местима и радној околини).
У оквиру групе 426 - Материјал, за потребе Завода, планирамо трошкове

67

по следећој економској класификацији, са буџета :
426111 – Канцеларијски материјал

700.000

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап.

300.000

426412 – Дизел гориво

150.000

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост.
426913 – Алат и инвентар

455.000
395.000

Укупно из буџета за потребе Завода

2.000.000

Са сопствених средстава за потребе Завода:
426821 – Храна и пиће

100.000

426819 – Материјали за хигијену

165.000

Укупно са сопств.средстава-потр.Завода
Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред.
426

265.000
2.265.000

Материјал – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовању
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
1.3. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа – донација
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
06 – Донација Уницеф

3.600.000
70.000

Износ – програм 1
3.670.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за реализацију завршног испита у
основном образовању, испитивања постигнућа ученика и друга
истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних група,
рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп,
маказе и др.)
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УКУПНО за групу 426:
- За потребе Завода са буџета

2.000.000

- За потребе пројеката са буџета

3.600.000

Укупне потребе са буџета

5.600.000

- Са сопствених средстава – за потребе Завода
- Донација Уницеф

70.000

ТОТАЛ - 426 (програмска активност 1)
462

265.000
5.935.000

Дотације међународним организацијама

Економска класификација
462121 – Текуће дотације међународним организацијама

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

390.000 динара

Укупан износ
390.000 динара

Образложење расхода и издатака
Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне
чланарине на име чланства за 2018. годину међународној организацији
SICI.
482

Порези и таксе

Економска класификација
482200 – Обавезне таксе
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствена средства

120.000 динара
150.000 динара

Укупан износ

69

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

20.000

482200 – Обавезне таксе
482300 – Новчане казне

50.000
50.000

Са сопствених средстава:
482200 – Обавезне таксе

50.000

482300 – Новчане казне

100.000

Образложење расхода и издатака
Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе,
обавезне таксе, итд.
С обзиром на то да су Заводи формирани као посебна правна лица –
установе из области образовања, ова средства су намењена за њихов
редован рад и функционисање.
483

Новчане казне и пенали
Економска класификација
483100 – Новчане казне и пенали
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствена средства

1.000 динара
200.000 динара

Укупан износ
201.000 динара
Образложење расхода и издатака
Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, отварамо апропријацију за
евентуалне трошкове везане за наведену економску класификацију.
512

Машине и опрема за потребе Завода
Економска класификација
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512200 – Административна опрема
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

-

150.000

04 – Сопствена средства

-

250.000

Износ
400.000
За потребе Завода са буџета планирамо набавку административне опреме
неопходну за редовно функционисање Завода.
512

Машине и опрема за потребе пројеката

1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.000.000

Износ
1.000.000 динара
Образложење расхода и издатака
Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање
хардверских капацитета Завода.
Завод је зато планирао набавку компјутерске опреме која може да помогне
мултиваријабилну штампу, убрзање процеса учитавања и обраде података
(оптички читач) и гарантовање безбедности и тајности електронских
облика тестовних и других материјала.
УКУПНО за групу 512:
01 – Приходи из буџета – потребе Завода
01 – Приходи из буџета – потребе пројеката
04 – Сопствена средства – потребе Завода
Укупно - 512

150.000
1.000.000
250.000
1.400.000
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515

Нематеријална имовина

1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
Економска класификација
515111 – Нематеријална имовина – Компјутерски софтвер
Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

600.000

Износ
600.000
Образложење расхода и издатака
Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање
софтверских капацитета Завода.
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА

Приоритет
Висок
Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

4.590.000

7.580.000

7.580.000

Сопствена средства

2.635.000

2.635.000

2.635.000

Донација Уницеф

1.320.000

Укупно

8.545.000

10.215.000

10.215.000

ИПА 2011

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката:
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа
и развој хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену
образовних стандарда у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа
ученика – сопствена средства
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена
средства
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423

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену образовних стандарда
у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика – соп.ср.
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа – сопствена средства
Економска класификација
423

Услуге по уговору

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

6.730.000
2.335.000

Укупан износ 423 – програмска активност 2
9.065.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и
амалитичке послове, услуге испитивача и водитеља који ће вршити
реализацију истраживачких активности и обука наставника (423500),
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара
(423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге (423200), као и
услуге израде радних и промотивних материјала (423400).

424

Специјализоване услуге – за потребе пројеката

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
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Економска класификација
424 Специјализоване услуге
Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

500.000

Укупан износ 424 – програмска активност 2
500.000 динара

426

Материјал – за потребе пројеката

Програм 2
– Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену образовних стандарда
у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

350.000
300.000

Укупан износ 426 – програмска активност 2
650.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за испитивања постигнућа ученика
и друга истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних
група, рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери,
селотејп, маказе и др.)
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
20. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

1.050.000

3.500.000

5.000.000

1.050.000

3.500.000

5.000.000

ИПА пројекти
Остали извори
Укупно

Опис програма
У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег
система која је урађена на националном, односно интернационалном
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је
предвидео следећи пројекат:
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности у
области осигурања квалитета образовања и васпитања.
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Трошкови путовања - за потребе пројеката

422

Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Економска класификација
4221 – Трошкови путовања
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

100.000

Укупан износ 422 – Програм 3
01 - 100.000

423

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Економска класификација
423 - Услуге по уговору
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.450.000

Укупан износ 423 – Програм 3
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1.450.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
Завода – обучених испитивача који ће вршити реализацију испитивања
(423500), као и трошкови организовања обуке за испитиваче (423600).

424

Специјализоване услуге– за потребе пројеката

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.200.000

Укупан износ 426 – Програм 3
1.200.000 динара
Образложење расхода и издатака
Планирана сарадња са Регионалним центрима Србије у области
образовања као и са другим референтним институцијама, а за реализацију
планираних пројектних активности.
426

Материјал – за потребе пројеката

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa образовања и васпитања
Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

750.000

Укупан износ 426 – програм 3
750.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови

подразумевају

административни

материјал

(426100)

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

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – Укупни буџет за 2017.

- За потребе Завода са буџета

53.506.000

- За потребе пројеката са буџета

30.520.000

Буџетска средства (лимит)

84.026.000

- За потребе Завода са сопствених средстава

3.015.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава

2.635.000

Сопствена средства
- За потребе пројеката са донација
Укупно (буџет + сопствена средства + донације)
Укупно пројекти (буџетски + сопствена средства +
донације)

5.650.000
2.330.000
92.006.000
35.485.000
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ПРОЈЕКТИ – 2017. ГОДИНА

24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - Осигурање квалитета у систему образовањa
Приоритет
Висок
Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

13.415.000

19.440.000

17.040.000

Донација Уницеф

1.505.000

2.330.000

Укупно

14.920.000

21.770.000

Сопствена средства

17.040.000

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
Значај образовања захтева континуирано праћење његовог квалитета. Принципи
успостављања система квалитета подразумевају аутономност, интегрисаност и
кохерентност, развој домена праћења и вредновања, благовремено предузимање
евалуација, ефикасност реаговања на актуелне потребе образовног система,
усклађеност са међународним процедуралним стандардима, усклађеност са
стручним и материјалним капацитетима.
Изворишта на којима се темеље принципи контроле квалитета су: Стратегија
развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки циљеви
образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), савремене
концепције и методе везане за праћење и вредновање квалитета образовања;
постојање независне институције која врши истраживања у области евалуације,
искуства других земаља; јачање капацитета запослених у образовању за
евалуацију (просветни саветници) и самоевалуацију (наставници, стручни
сарадници, директори); јачање капацитета наставника за вредновање рада ученика
на основу успостављених образовних стандарда.

1. У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАЊА, ће Завод реализовати следеће пројекате:
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и
нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита
у основном образовању
1.3. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских
установа – донација
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА
1.1. ПОДРШКА СИСТЕМУ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ
И НИВОУ УСТАНОВЕ
ОПИС ПРОЈЕКТА

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У
претходном, вишегодишњем, периоду развијено је низ системских мера који треба да
резултирају квалитетним образовањем за све ученике. Стандардизација у образовању,
испитивања постигнућа ученика, самовредновање и спољашње вредновање рада установа
су делови система осигурања квалитета у чијем развоју је Завод био значајно ангажован и
дао велики допринос. У наредном периоду Завод ће наставити да прати реализацију ових
активности и да учествује у њиховом унапређивању.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

Врста активности

Потребна средства Напомена

423100 Административне услуге

150.000

423400 Услуге информисања

250.000

423200 Компјутерске услуге

200.000

423500 Стручне услуге

550.000

423600 Угоститељске услуге

300.000

424900 Специјализоване услуге

2.700.000

426000 Материјал

100.000

422000 Путни трошкови

690.000

Тотал динара:

4.940.000
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.
1.2. ПРИПРЕМАЊЕ ПРОГРАМА, ИНСТРУМЕНАТА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ
ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ
ОПИС ПРОЈЕКТА

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном
образовању и васпитању (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени
гласник РС“, број 72/09, 55/13, члан 82).
Пројекат Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у
основном образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме
програма и инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању и обради
и анализи резултата испита (Закон, члан 22, став 2. тачка 1. алинеје 4 и 5).
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности
423600 Угоститељске услуге

Потребна средства
200.000

423500 Стручне услуге

9.200.000

426000 Материјал

3.500.000

512000 Машине и опрема

1.000.000

515000 Нематеријална имовина
Тотал динара:

Напомена

600.000
14.500.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.
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1.3. УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОКВИРА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА - УНИЦЕФ
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Вредновање система образовања представља незаобилазну карику у осигурању квалитета
образовања. Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09 и 52/11) предвиђено је вредновање квалитета рада установе које
подразумева два облика вредновања – самовредновање и спољашње вредновање. Управо
промовисање уједначеног мерења у дефинисаним областима квалитета, на основу
прописаних стандарда, један је од принципа вредновања. Према том концепту вредновања,
предвиђено је да се и самовредновање и спољашње вредновање заснивају на истим
областима, стандардима и индикаторима националног оквира квалитета – Стандарди
квалитета рада предшколских установа.
На основу Правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС“ 7/11),
састављен је оквир квалитета за вредновање рада предшколских установа у Републици
Србији.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта је повећање квалитета образовног система на предшколском нивоу
и одговорности предшколских установа према корисницима и друштву.
Специфични циљеви се односе на ревизију постојећих стандарда за вредновање
квалитета рада предшколских установа, на јачање капацитета спољашњих евалуатора и
припремање приручника за вредновање који ће бити намењен и спољашњим
евалуаторима и запосленима у предшколским установама.
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ:

Врста активности
421100 Трошк. платног промета

Потребна средства Напомена
40.000

423400 Услуге штампања

150.000

423500 Стручне услуге

160.000

423600 Угоститељске услуге
426100 Материјал
424900 Специјализоване услуге
Тотал динара:

1.400.000
70.000
510.000
2.330.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА - УНИЦЕФ
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ, спец. Јелена Најдановић-Томић, руководилац Центра

Весна Картал, Саветник-координатор
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - Пружање стручне подршкe установама у доменима
вредновања и самовредновања
Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

4.590.000

7.580.000

7.580.000

ИПА пројекат

-

-

-

Сопствена средства

350.000

2.635.000

2.635.000

Донација

1.320.000

Укупно

6.260.000

10.215.000

10.215.000

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката:
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа
и развој хоризонталног учења између школа – буџет
22. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену
образовних стандарда у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа
ученика – сопствена средства
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа – сопствена средства
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА
2.1. УНAПРEЂИВAЊE EФEКТИВНOСТИ СИСТEМA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA
ШКOЛA И РAЗВOJ ХOРИЗOНТAЛНOГ УЧEЊA ИЗМEЂУ ШКOЛA У ДОМЕНУ
ВРЕДНОВАЊА
ОПИС ПРОJЕКТА
Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У
продходном, вишегодишњем, периоду развијено је низ системских мера који треба да
резултирају квалитетним образовањем за све ученике. Стандардизација у образовању,
професионализација наставника и директора школа, самовредновање и спољашње
вредновање рада установа су делови система осигурања квалитета у чијем развоју је Завод
био значајно ангажован и дао велики допринос.
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Oпшти циљ прojeктa јесте унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje
крoз рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. Специфични циљеви се односе на
рaзвијање и имплeмeнтација прoгрaма хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa и испитивање
eфeктивнoст хoризoнтaлнoг учeњa кao мeхaнизмa пoдршкe унaпрeђeњу квaлитeтa рaдa
шкoлa.
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Врста активности

Потребна средства

423100 Административне услуге

100.000

423200 Компјутерске услуге

100.000

423400 Услуге информисања

150.000

423500 Стручне услуге

500.000

423600 Угоститељске услуге

600.000

424000 Специјализоване услуге

500.000

426000 Материјал
Тотал динара:

Напомена

50.000
2.000.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет РС.
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2.2. ПОДРШКА ПРОЦЕСУ ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА КРОЗ ПРИМЕНУ
ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА У ОСТВАРИВАЊУ МАТУРСКИХ ИСПИТА
ОПИС ПРОJЕКТА

Завршним и матурским испитима процењује се степен остварености општих и посебних
стандарда постигнућа у основном и средњем образовању и васпитању, а образовни
стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да усвоје
на крају одређеног нивоа образовања. Образовни стандарди дефинисани су као
компетенције које ученици треба да изграде током средњошколског образовања.
Образовни стандарди засновани су на компетенцијама, а такав приступ представља новину
за већину учесника у образовном процесу у средњем образовању.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ се односи на ширење и унапређивање културе вредновања и праћење
квалитета вредновања у целини, као и на унапређивање наставе кроз усмеравање на
кључна знања и компетенције, специфичне за обуку наставника за примену образовних
стандарда у циљу боље припреме ученика за матурске испите на крају средњег
образовања, на повећање степена информисаности установа и учесника у образовању
(директори, наставници, ученици, родитељи, високошколске установе) о значају увођења
стандарда образовних постигнућа и матурских испита у образовни систем, као и на
подизање компетенција просветних саветника за пружање подршке школама у примени
образовних стандарда и реализацији матурских испита.

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности
423100 Административне услуге
423500 Стручне услуге

Потребна средства Напомена
180.000
5.000.000

423600 Угоститељске услуге

100.000

426000 Материјал

300.000

Тотал динара:

5.580.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.
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2.3. ПOДРШКА САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНИХ
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

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

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

Врста активности
423500 Стручне услуге
426000 Материјал
Тотал динара:

Потребна средства Напомена
1.545.000
200.000
1.745.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Сопствена средстава.
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2.4. САМОВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ШКОЛА/УСТАНОВА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности,
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, члан 22).
Самовредновање се користи као механизам за унапређивање квалитета образовања у
готово свим државама у Европи.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

Врста активности
423500 Стручне услуге
423600 Угоститељске услуге

Потребна средства Напомена
740.000
50.000

426000 Материјал

100.000

Тотал динара:

890.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Сопствена средстава.
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - Истраживање и вредновање у образовању
Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

1.050.000

3.500.000

5.000.000

1.050.000

3.500.000

5.000.000

ИПА пројекти
Остали извори
Укупно

Опис програма
У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег
система која је урађена на националном, односно интернационалном
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је
предвидео следећи пројекат:
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности
у области осигурања квалитета образовања и васпитања
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ПРОГРАМ 3: ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
3.1. ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА И ИСХОДА ПРОГРАМА ОГЛЕДА У
ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМA И ДРУГЕ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА

Пројекат се односи на планирање и реализацију активности спољашњег вредновања,
односно процењивања остварености постављених циљева и исхода на крају реализације
одобрених програма огледа у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању
на основу члана 101. ЗОСОВ-а.
Пројекат такође подразумева оставривање низа истраживања различитог обима и обухвата
ученика различитог узраста, којима се испитује обим и квалитет резултата учења, а
посебно у односу на стандарде постигнућа на разним образовним нивоима у складу са
потребама система (нпр. пробни и завршни испит и друга национална тестирања ученика).
Пројекат предвиђа реализацију низа аналитичко-истраживачких активности са циљем
прикупљања релевантних података о стању система образовања и васпитања у области
осигурања квалитета.
Добијени подаци треба да буду основ за доношење нових, заснованих и образложених
одлука о даљим корацима за осигурање квалитета образовања на нивоима предшколског,
основног и средњег образовања, а биће употребљени и за припрему стручних материјала за
унапређивање наставе и учења.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта је увођење и развој сумативног и спољашњег вредновања рада
образовно-васпитних установа у пет програма огледа у односу на постављене циљеве и
исходе образовања. Специфични циљеви Пројекта усмерени су на: примену
методологије/методологија за вредновање остварености циљева и исхода образовања и
васпитања, развој инструмената за вредновање остварености циљева и исхода образовања
и васпитања на крају програма огледа, као и спровођење поступка вредновања
остварености циљева и исхода на крају програма огледа.
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности

Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге

1.450.000

424900 Специјализоване услуге

1.200.000

426100 Материјал

750.000

422100 Путни трошкови

100.000

Тотал динара:

3.500.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХ
СРЕДСТАВА У 2017. ГОДИНИ ЗА ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА 04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

1. Плате 411000

*******************

424.000

Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама.
За могуће потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо
средства у износу од 424.000 динара за економску класификацију 411, због могућег
финансирања прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу.
Такође, на основу члана 36. став 1. тачка 8. Статута Завода и Закона о раду
("Службени гласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005), донет је нов Правилник о оцењивању
запослених. Евентуално награђивање запослених планирамо да исплатимо са ове позиције
сопствених средстава.
2. Соц. доприн. на терет послодавца 412000

*****

76.000

Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих
социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 2017.
години.
3. Накнаде у натури – 413000

***************

200.000

Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, на
економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 200.000 динара.
4. Социјална давања запосленима 414000

************ 120.000

Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у медицинском
лечењу и друге врсте помоћи у складу са законом.
5. Награде запосленима 416000

************

360.000

Планирана средства се односе на исплату јубиларних награда и осталих посебних
расхода.
6. Стални трошкови 421000

***************

180.000

Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови платног
промета везани за стицање и потрошњу сопствених средстава Завода, као и трошкови
електричне енегије и телефона, а у циљу обезбеђења редовног функционисања процеса
рада у условима рестриктнивног прилива буџетских средстава, по следећој структури:
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421111 – Трошкови платног промета

60.000

421211 – Услуге за ел.енергију

70.000

421400 – Телефон

50.000
Укупно са соп.сред.:

7. Трошкови путовања 422000

***************

180.000

30.000

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право на
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству,
односно, на исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству.
422100 – Трошкови службених путовања у земљи
Потребе Завода:
8. Услуге по уговору 423000

30.000

******************

2.885.000

Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 55/13) прописује да Завод обавља послове у области праћења и вредновања
степена остварености циљева образовања, задатака и општих и посебних стандарда
по нивоима и врстама, као и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и
статутом.
Средства су намењена за покриће трошкова реализације пројеката Завода, а у много
мањој мери и за обезбеђење редовног функционисања процеса рада, односно, за потребе
Завода. Средства са ове позиције биће распоређена на следећи начин:
Потребе Завода:
4235 – Стручне услуге
4236 – Угоститељске услуге
4237 – Трошкови репрезентације
Укупно – потребе Завода

100.000
100.000
350.000
550.000

Потребе пројеката:
4235 – Стручне услуге
4236 – Угоститељске услуге
Укупно – потребе пројеката

2.285.000
50.000
2.335.000

Укупно за 423 Завод + пројекти са сопств.средстава

2.885.000

9. Специјализоване услуге 424000

150.000

******

Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске услуге, у
износу од 150.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски преглед
запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге.
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10. Текуће поправке и одржавање 425000

******

60.000

Средства су опредељена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10.
Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање и
поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази скупоцена
рачунарска опрема коју је неопходно одржавати.
11. Материјал 426000

**********************

565.000

Члан 17. и члан 23. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“
бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 64/04) прописују да Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања у оквиру својих организационих јединица обавља делатности из области
унапређења и развоја образовања, развоја програма и уџбеника, професионалног развоја
запослених у образовању као и вредновање квалитета образовања и васпитања. За
реализацију овог обима послова планирана су средства на групи економске класификације
426 – материјали.
За потребе Завода са сопствених средстава:
426821 – Храна и пиће
426819 – Материјал за хигијену
Укупно: потребе Завода

100.000
165.000
265.000

Потребе пројеката:
426111 – Канцеларијски материјал

300.000

Укупно за 426 Завод + пројекти са сопств.средстава

565.000

12. Порези

482

**********************

150.000

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

**********************

За потребе Завода: 4831 – Новчане казне и пенали
14. Административна опрема 512

***********

200.000
200.000
250.000

Средства су планирана за набавку основних средстава са економске класификације
512000 – Административна опрема.
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Укупна планирана сопствена средства за 2017. годину – 5.650.000 динара
(потребе Завода 3.015.000 + пројекти 2.635.000)

ПРАВНИ ОСНОВ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
У члану 5. став 2. Одлуке о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања („Сл.гласник РС“ бр.73/04), коју је донела Влада Републике Србије, прописано
је да Завод има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима установе
утврђеним Законом, овом одлуком и статутом Завода. У члану 6. поменуте одлуке
прописано је да Завод може стицати приходе непосредно од корисника, продајом
производа и услуга на тржишту, донаторством и из других извора, у складу са законом.
У члану 14. Статута Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања прописано је
да Завод може, без уписа у судски регистар да обавља и друге делатности које служе
делатности уписаној у судски регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у
мањем обиму или привремено. Такође, у члану 17. Статута утврђено је да се средства за
оснивање и рад Завода обезбеђују, између осталог и из прихода које Завод оствари
обављањем послова из своје надлежности и других извора, у складу са законом.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2017. години, потребно је
буџетских средстава 84.026.000 динара, што представља лимит за 2017. годину (табела
бр. 1).
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2017. годину
СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Економ.
шифра

Опис

СОПСТВЕНА
СРЕДСТВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1
28.578.000
424.000
28.578.000
424.000
4.942.000
76.000
БУЏЕТ

ИПА

Донације

УКУПНО

411
4111
412

Плате

4121

Допринос за ПИО

3.313.000

51.000

3.364.000

4122
4123

Допринос за здравствено осиг.

1.421.000
208.000

22.000
3.000

1.443.000
211.000

413
4131
414

Накнаде у натури

1.000
1.000
1.250.000

200.000
200.000
120.000

201.000
201.000
1.370.000

4143

Отпремнине и помоћи

950.000

60.000

1.010.000

4144

Помоћ у медицинском лечењу

300.000

60.000

360.000

415
4151
416
4161
421

Плате, додаци и накнаде

Социјални доприноси на
терет послодавца

Допринос за незапосленост
Накнаде у натури

Социјална давања
запосленима

Накнаде трошкова за
запослене

1.905.000

1.905.000

Накнаде трошкова за
запослене

1.905.000

1.905.000

Награде запосленима

1.000

360.000

361.000

Јубиларне награде

1.000

360.000

361.000

5.908.000

180.000

40.000

6.128.000

500.000

60.000

40.000

600.000

79.000

Стални трошкови

4211

Трошкови платног промета

4212

Енергетске услуге

2.568.000

4213

Комуналне услуге

990.000

4214

Услуге комуникација

4215

Трошкови осигурања

422
4221
4222
4223
423
4231

29.002.000
29.002.000
5.018.000

Трошкови путовања
Трошкови службених
путовања у земљи
Трошкови службених
путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру
реддовног рада

Услуге по уговору
Административне услуге

1.750.000

2.647.000
990.000

41.000

1.791.000

1.400.000

30.000

1.430.000

460.000

30.000

490.000

100.000

100.000

890.000

890.000

50.000

50.000

16.923.000
250.000

550.000

1.710.000

19.183.000
250.000
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4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239
424
4249
425
4251
4252
426
4261
4263
4264
4268
4269
462
4621

Компјутерске услуге
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство
Репрезентација

2.561.000
350.000
450.000
11.200.000
690.000

2.561.000
350.000

100.000
100.000

150.000
160.000
1.400.000

600.000
11.460.000
2.190.000

200.000
1.222.000
3.190.000

350.000
150.000

510.000

550.000
1.222.000
3.850.000

3.190.000

150.000

510.000

3.850.000

Tекуће поправке и
одржавање

987.000

60.000

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање
опреме

390.000

Остале опште услуге

Специјализоване услуге
Остале специјализоване
услуге

Материјал
Административни материјал
Материјал за образовање и
усавршавање запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање
хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене

Дотације међун.организ.
Текуће дотације
међународним организацијама

482
4821
4822
4823
483
4831

Порези

512

Машине и опрема

Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали

Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова

5122

Административна опрема

515
5151

Нематеријална имовина
Компјутерски софтвер

УКУПНО ПА 1
421

Стални трошкови

4211

Трошкови платног промета

423
4231
4232
4234
4235
4236

Услуге по уговору

424
4249

390.000

597.000

60.000

5.600.000
4.300.000
300.000

265.000

150.000
455.000

150.000
50.000
100.000
200.000
200.000

270.000
20.000
100.000
150.000
201.000
201.000

1.150.000

250.000

1.400.000

1.150.000

250.000

1.400.000

600.000
600.000

600.000
600.000

72.946.000
3.015.000
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

50.000

Остале специјализоване
услуге

500.000

Услуге за домаћинство и
угоститељство

150.000
720.000

120.000
20.000
50.000
50.000
1.000
1.000

700.000
500.000

Стручне услуге

5.935.000
4.370.000
300.000

395.000
390.000
390.000

Специјализоване услуге

Услуге информисања

70.000
70.000

395.000
390.000
390.000

2.335.000

Компјутерске услуге

657.000

265.000

6.730.000
280.000
100.000
150.000
5.500.000

Административне услуге

1.047.000

2.285.000

2.330.000

78.291.000

9.065.000
280.000
100.000
150.000
7.785.000
750.000
500.000
500.000
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426
4261

Материјал
Административни материјал

УКУПНО ПА 2
422
4221

Трошкови путовања

423
4235
424

Услуге по уговору

4249
426
4261

Остале специјал. услуге
Материјал

Трошкови службених
путовања у земљи
Стручне услуге

Специјализоване услуге

Административни материјал

УКУПНО ПА 3
УКУПНО ПА 1+2+3

350.000
300.000
350.000
300.000
7.580.000
2.635.000
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

650.000
650.000
10.215.000

100.000

100.000

100.000
1.450.000
1.450.000
1.200.000

100.000
1.450.000
1.450.000
1.200.000

1.200.000
750.000
750.000
3.500.000
84.026.000

1.200.000
750.000
750.000
3.500.000
92.006.000

5.650.000

2.330.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

У оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања обављају се стручни
послови у области праћења и вредновања степена остварености циљева, задатака и општих
и посебних стандарда знања по нивоима и врстама, као и други послови законом
дефинисани. Највећи део задатака односи се на препоруке за доношење стратешких одлука
за развој и унапређивање образовног система, спровођења механизама осигурања
квалитета система образовања, међународну сарадњу на плану развоја образовног система,
стручно-педагошку помоћ и сарадњу са образовно-васпитним институцијама и установама
у области вредновања и самовредновања, развој система вредновања квалитета огледа,
развој инструмената за испитивање постигнућа ученика, праћење постигнућа ученика,
развој образовних стандарда и друго.
У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе и Стратешким планом Завода
за вредновање квалитета образовања и васпитања, руководећи се достављеним
инструкцијама Министарства финансија РС, вредност укупног буџета износи 84.026.000.
(буџетска средства), односно, 89.316.000 са сопственим средствима , Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања у оквиру Плана и програма рада за 2017. годину
планирао је реализацију 8 пројеката у оквиру програма ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА у укупној вредности од 35.485.000 динара.
ПРОГРАМ 1.
У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, Завод
ће организовати програмске активности из домена припреме општих стандарда
постигнућа; пружање стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког
развоја и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде
података; праћења ученичких постигнућа, припремање материјала за испитивање и
оцењивање ученика, припремање програма и инструмената завршног испита.
ПРОГРАМ 2.
У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, као и припремање материјала за испитивање и оцењивање
ученика.
ПРОГРАМ 3.
У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и праћења
усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са
системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља.
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Такође, Завод ће реализовати низ аналитичко – истраживачких активности са циљем
прикупљања релевантних података о стању система образовања и васпитања у области
осигурања квалитета.
***********
У оквиру Плана и програма рада за 2017. годину, планирано је 8 пројеката, од чега 6 у
оквиру републичког буџета, 2 са сопствених средстава и један донаторски, у укупном
износу планираних средстава од 35.485.000 динара.
ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе буџет
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању – буџет
1.3. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа – донација
ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену образовних стандарда
у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика - сс
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа /установа - сс
ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања - буџет

Пројекти који предвиђају активности усмерене на испитивање постигнућа ученика,
осигурање квалитета рада установа и истраживања у образовању захтевају средства
у укупном износу од 35.485.000 динара.
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA

Распоред средстава – oпшти буџет + пројекти
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

62.333.000

72.946.000

70.546.000

Сопствена средства

3.360.000

3.015.000

3.015.000

Донација Уницеф

1.505.000

2.330.000

Укупно

67.198.000

78.291.000

73.561.000

Опис, правни или други основ програма
На основу члана 17. ставa 2. Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), а у вези са чл. 4. и 13. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94) дефинисано
је оснивање Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за
обављање развојних, саветодавних, истраживачких и других послова у
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању.
Наведене активности биће финансиране из буџетских извора намењених
редовном функционисању Завода.
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Циљеви програма
На основу члана 22, Закона, Завод за вредновање квалитета образовања
и васпитања у 2018. години обављаће стручне послове у областима:
припреме општих стандарда постигнућа, припреме програма завршног
испита у основном образовању и васпитању, припреме задатака и
инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању,
обраду и анализу резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне
подршке Министарству просвете и надлежним саветима по питању
осигурања квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, припремање материјала за испитивање и
оцењивање ученика, праћење усаглашености система вредновања и
осигурања квалитета образовања и вапитања са системима вредновања и
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља. За
остваривање програмских активности потребна су средства за свакодневно
функционисање рада установе.
Очекивани резултати и показатељи успешности:
Очекивани резултати
Реализоване планиране програмске акивности за 2018. годину.
Показатељи успешности
Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима.
Веза програма са стратегијама и политикама
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски
циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење
сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за
друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању
за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против
дискриминације у васпитању и образовању (1960), Националне стратегије
Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској Унији (2005),
Националне стратегије запошљавања 2005 – 2010, (2005), Стратегије
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва за период 2003-2008
(2003), Стратегије развоја социјалне заштите (2005), Националне
стратегије о старењу 2006-2015 (2006), Национални миленијумски циљеви
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва
(2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Светска декларација о
квалитетном образовању за све (1990), Хамбуршка деклaрација о учењу
одраслих, UNESCO (1997), Меморандум о доживотном учењу Европске
комисије (2000), Дакарски оквир деловања – Образовање за све (2000),
Европски простор доживотног учења (2001), Копенхагеншка декларација
(2002); Декада образовања за одрживи развој Скупштине УН (2005).
Почетна година
Завршна година
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2003.

411

-

Плате
Економска класификација
411111, 411112, 411113
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
Сопствени приходи

28.578.000
424.000

Износ - укупно
29.002.000 динара
Образложење расхода и издатака
Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14);
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама.
Приказана одобрена средства за исплату плата се односе на постојећих 37
запослених. Средства неопходна за исплату плата запослених обрачунали
смо у складу са Упутством за припрему Буџета Републике Србије за 2015.
годину донетог од стране министра финансија. Скрећемо пажњу да Завод
по редовној систематизацији има право на 37 запослених, те да смо током
2014. и 2015.године имали свега 35 радно ангажованих; министар просвете
је регрутован из редова запослених Завода, и као постављеном лицу Завод
је у обавези да сачува радно место; и друго упражњено радно место биће
попуњено уколико одобри ресорно министарство као и Министарство
финансија, а по окончању судског спора са бившим запосленим Завода.
Зависно од пресуде суда, постоји могућност да се запослени врати у Завод.
Због наведеног, наглашавамо да маса пројектованих средстава за
плате за 2018. годину не могу бити довољна за исплату зарада ни за
постојећих 35 запослених; посебно је наглашен недостатак наведених
средстава за евентуалних 37 запослених (с обзиром да постоји стална
потреба за радним ангажовањем по пуној систематизацији, због
недовољног броја запослених у Заводу), те се доводи у питање
нормално функционисање рада Завода током 2018. године због
очигледног недостатка средстава потребних за исплату зарада.

102

Социјални доприноси на терет послодавца

412

Економска класификација
412111, 412211, 412311
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

4.942.000
76.000

Износ - укупно
5.018.000 динара
Образложење расхода и издатака
Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на
терет послодавца односи се на постојећих 37 извршилаца, а односе се на
припадајуће доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата
запослених, у складу са законом.

413

Накнаде у натури
Економска класификација
413100 – Накнаде у натури
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствени приходи

1.000
200.000

Износ - укупно
201.000 динара
Образложење расхода и издатака
На буџетској позицији отварамо апропријацију за евентуалне потребе
везане за постојећу економску класификацију.
Планирана средства са извора финансирања 04 – Сопствена средства,
односе се на финансирање трошкова превоза радника за долазак на посао и
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одлазак са посла (маркица), у складу са чланом 118. Закона о раду, став 1.
тачка 1), (“Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014), а у условима евентуалног недостатка буџетских средстава на овој
економској позицији у износу од 40.000 динара, као и на финансирање
пакетића за децу запослених, на економској позицији 413142 – Поклони за
децу запослених, у износу од 160.000 динара, а у складу са чланом 119.
Закона о раду, став 2. (“Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014).

414

Социјална давања запосленима
Економска класификација
414000 – Социјална давања запосленима
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствена средства

1.250.000
120.000

Износ
1.370.000 динара

Образложење расхода и издатака
Правни основ - члан 119. Закона о раду, став 1. тачка 1) („Службени
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014).
Када су у путању средства буџета, планирање финансијских средстава
вршимо по следећој класификацији:
414300 – Отпремнине и помоћи

950.000

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи
300.000
На овој позицији издвајамо значајна средства за могућу намену исплата
отпремнина и помоћи запосленима, због најављених рационализација у
јавном сектору.
Када су у питању сопствена средства, планирање финансијских средстава
вршимо по следећој економској класификацији:
414300 – Отпремнине и помоћи

60.000

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи
60.000
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415

Накнаде трошкова за запослене
Економска класификација
415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.905.000

Образложење расхода и издатака
Средства су опредељена за превоз запослених на посао и с посла (маркица)
на нивоу цене претплатне карте јавног превозника, а у складу са чланом
118. Закона о раду, став 1, тачка 1. („Службени гласник РС“, бр. 24/2005,
61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014). Планирана средства се односе на 37
запослених.
416

Награде запосленима
Економска класификација
416100 – Награде запосленима
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
1.000
04 – Сопствена средства 360.000
Износ
361.000 динара
Образложење расхода и издатака
У 2016. години само отварамо апропријацију 416, за случај њене потребе,
за буџетска средства. Са сопствених средстава планирамо исплату
јубиларних награда.

421

Стални трошкови – потребе Завода
Економска класификација
421 – Стални трошкови
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Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

5.908.000

04 - Сопствени приходи

180.000

Износ
6.088.000 динара
Образложење расхода и издатака
Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови који
омогућују обављање функција које се односе на праћење, обезбеђивање и
унапређивање квалитета и развоја система образовања и васпитања.
Највећи део ових трошкова настаје за обезбеђење нормалног
функционисања процеса рада, као и за одвијање програмских активности
и реализацију квалификационог испита.
У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова
по следећој економској класификацији, из буџета:
4211 – Трошкови платног промета
500.000
4212 – Енергетске услуге

2.568.000

4213 – Комуналне услуге

990.000

4214 – Услуге комуникација

1.750.000

4215 – Трошкови осигурања

100.000

Укупно из буџета:

5.908.000

У оквиру групе 421 - Стални трошкови, планирамо извршење трошкова
по следећој економској класификацији, са сопствених средстава :
4211 - Трошкови платног промета
4212 – Услуге за ел.енергију

60.000
79.000

4214 – Телефон

41.000
Укупно са соп.сред.: 180.000

Укупно буџет + сопсвена средства за 421: 5.458.000
УКУПНО за групу 421:
- За потребе Завода са буџета
- Са сопствених средстава – за потребе Завода
ТОТАЛ - 421

5.908.000
180.000
6.088.000
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422

Трошкови путовања
Економска класификација
422 – Трошкови путовања

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета – потребе Завода

710.000

04 – Сопствена средства

30.000

Износ
740.000 динара
Образложење расхода и издатака
Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, („Службени гласник
РС“, бр. 24/2005, 61/05, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), запослени има право
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у
земљи и иностранству.
Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101.
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09,
52/11, 55/13). Завод је и истраживачка институција која своје резултате
представља на научним конференцијама у земљи и иностранству. Због
специфичне делатности веома су значајна искуства које сличне
институције у окружењу имају, те је неопходно повремено финансирати
посете таквим институцијама ради размене искустава и примера добре
праксе. Све ово води јачању капацитета запослених у домену осигурања
квалитета рада на подручју образовања. Како наведене активности није
могуће директно повезати са пројектима, средства се планирају у оквиру
редовног функционисања.
У оквиру групе 422 - Трошкови путовања, планирамо извршење
трошкова по следећој економској класификацији:
422100 - Трошкови службених путовања у земљи
460.000
422200 - Трошкови службених путовања у иностран. 200.000
422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада
Укупно из буџета:
422100 - Укупно са сопствених средстава

50.000
710.000
30.000

107

422

Трошкови путовања - за потребе пројеката
Економска класификација
422 – Трошкови путовања
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

690.000

Износ – потребе пројеката
690.000
Пројекти:
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
Образложење расхода и издатака
Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право
на накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и
иностранству, односно, на исплату дневница за службено путовање у
земљи и иностранству.
Делатност Завода везана је за праћење примене општих и посебних
стандарда знања, вредновање квалитета рада установе, вредновање
квалитета образовања кроз испитивања ученичких постигнућа, па је
неопходно обезбедити предложени износ средстава за најнеопходнија
путовања која су везана за рад и делатност Завода члан 22. 48. и 101.
Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 72/09,
52/11, 55/13). Пројекти се односе на подршку развоју и имплементацији
осигурању квалитета и учешће на међународним конференцијама које се
односе на евалуацију установа и постигнућа ученика (SICI радионицама)
у циљу дисиминације постојећих и иновације. Вођење и националне
групе у ЕУ отвореном методу координације (ОМК) у подручју
међупредметних компетенција са фокусом на предузетништво и ИКТ и
учешће на састанцима у организацији Европске комисије.
У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1
422200 - Трошкови сл. путовања у иностранство
Укупно за пројекте:
УКУПНО за групу 422:
Укупно за 422 – потребе Завода - буџет
Укупно за 422 – сопствена средства
Укупно за 422 – пројекти – буџет
ТОТАЛ

–

422

690.000
690.000

710.000
30.000
690.000
1.430.000
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423

Услуге по уговору - за потребе Завода
Економска класификација
423 – Услуге по уговору
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета – потребе Завода
04 - Сопствена средства – потребе Завода

8.073.000
550.000

Износ
8.623.000 динара – потребе Завода

Образложење расхода и издатака
У оквиру групе 423 су намењена за покриће трошкова редовног рада
Завода - Услуге по уговору, планирамо трошкове по следећој економској
класификацији,за потребе Завода, из буџета:
4231 – Aдминистративне услуге (превођење)
4232 – Услуге за израду софтвера

100.000
2.361.000

(одржавање Web-sajta Завода и књиговодственог програма – 240.000)
4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених

350.000

(трошкови стручних усавршавања запослених)
4234 – Услуге информисања

200.000

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа)
423521 – Правно заступање

100.000

423591 – Накнаде члановима управног одбора
423599 – Остале стручне услуге

1.100.000
250.000

423621 – Угоститељске услуге

190.000

423700 - Репрезентација

200.000

423911 - Остале опште услуге

1.222.000

(домар 192.000, обезбеђење 830.000)
Укупно за потребе Завода из буџета:

6.073.000

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

4235 – Остале стручне услуге

100.000

4236 – Угоститељске услуге

100.000

4237 – Репрезентација

350.000

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:

550.000

423- Потребе Завода буџет+соп.средства

6.623.000

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе буџет
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању - буџет

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

10.850.000

Укупан износ пројекти – Програм 1
10.850.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и
амалитичке послове, специјализоване услуге (424000), услуге испитивача и
водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука
наставника (423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за
реализацију семинара (423600), услуге превођења (423100), компјутерске
услуге везане за активност реализације уписа у средње школе (423200), као
и услуге израде радних и промотивних материјала (423400).
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УКУПНО за групу 423 (програмска активност 1):
- За потребе Завода са буџета
6.073.000
- За потребе пројеката са буџета
Укупне потребе са буџета

10.850.000
16.923.000

- Са сопствених средстава – за потребе Завода

550.000

ТОТАЛ - 423 (пројекти 10.850.000 + потребе Завода 6.623.000)
17.473.000

424

Специјализоване услуге - за потребе Завода

Економска класификација
424
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

490.000

04 - Сопствени приходи

150.000

Укупан износ
640.000 динара
Образложење расхода и издатака
Са наведене економске класификације са буџета, средства су намењена
ангажовању образовних институција или других правних лица које
пружају услуге едукације, а које су потребне за реализацију наших
програмских активности. Такође, средства су планирана за трошкове
ресертификације система менаџмента квалитетом према ISO 9001, без које
би дошло до аутоматског одузимања сертификата.
424900 – Остале специјализоване услуге

490.000

Са сопствених средстава:

150.000

Укупно за 424 потребе Завода:

640.000
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424

Специјализоване услуге – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
Економска класификација
424

Специјализоване услуге

Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

2.700.000

Укупан износ – Програм 1
2.700.000 динара
УКУПНО 424 – потребе пројеката - 2.700.000
УКУПНО за групу 424:
- За потребе Завода са буџета

490.000

- За потребе пројеката са буџета

2.700.000

Укупне потребе са буџета

3.190.000

- Са сопствених средстава – за потребе Завода

150.000

ТОТАЛ (програмска активност 1) - 424 (пројекти 2.700.000 + потребе Завода 640.000)
3.340.000

425

Текуће поправке и одржавање
Економска класификација
425
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 - Сопствени приходи

987.000
60.000
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Укупан износ
1.047.000 динара
Образложење расхода и издатака
Средства су намењена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10,
односно, за кречење дела пословне зграде и одржавање-поправку опреме.
Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање
и поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази
рачунарска опрема (дигитална штампарија) у којој се штампа тестовни
материјал за испитивање у оквиру пројеката и класификациони испит за
националне мањине. Средства су неопходна да би се скупоцене машине
одржавале.
У оквиру групе 425 - Текуће поправке и одржавање, планирамо трошкове
по следећој економској класификацији, са буџета:
425100 – Текуће поправке и одржавање зграда

390.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме

597.000

Укупно из буџета:

987.000

Са сопствених средстава:
425200 – Тек.попр.и одржавање опреме
Укупно за 425 :
426

60.000
1.047.000

Материјал – За потребе Завода

Економска класификација
426 - Материјал
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета - потребе Завода
04 – Сопствена средства за потребе Завода

2.000.000
265.000

Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства
2.265.000
Образложење расхода и издатака
Финансијска средства са позиције 426111 – Канцеларијски материјал
користиће се за редовно функционисање Завода, као и за финансирање
програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе
(Успостављање система управљања квалитетом према захтевима SRPS
ISO 9001:2008; Израда банке задатака и успостављање процедура за
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њено коришћење; Процена ризика на радним местима и радној околини).
У оквиру групе 426 - Материјал, за потребе Завода, планирамо трошкове
по следећој економској класификацији, са буџета :
426111 – Канцеларијски материјал

700.000

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап.

300.000

426412 – Дизел гориво

150.000

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост.
426913 – Алат и инвентар

455.000
395.000

Укупно из буџета за потребе Завода
Са сопствених средстава за потребе Завода:
426821 – Храна и пиће

100.000

426819 – Материјали за хигијену

165.000

Укупно са сопств.средстава-потр.Завода

265.000

Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред.
426

2.000.000

2.265.000

Материјал – за потребе пројеката

Програм 1 – Осигурање квалитета у систему образовању
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

2.100.000

Износ – програм 1
2.100.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за реализацију завршног испита у
основном образовању, испитивања постигнућа ученика и друга
истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних група,
рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп,
маказе и др.)
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УКУПНО за групу 426:
- За потребе Завода са буџета

2.000.000

- За потребе пројеката са буџета

2.100.000

Укупне потребе са буџета

4.100.000

- Са сопствених средстава – за потребе Завода
ТОТАЛ - 426 (програмска активност 1)
462

265.000
4.365.000

Дотације међународним организацијама

Економска класификација
462121 – Текуће дотације међународним организацијама

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

390.000 динара

Укупан износ
390.000 динара
Образложење расхода и издатака
Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне
чланарине на име чланства за 2018. годину међународној организацији
SICI.
482

Порези и таксе

Економска класификација
482200 – Обавезне таксе
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

120.000 динара

04 – Сопствена средства

150.000 динара
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Укупан износ
270.000 динара
У оквиру групе 482 – Порези, обавезне таксе и казне, планирамо трошкове
по следећој економској класификацији, са буџета:
482100 – Регистрација возила
482200 – Обавезне таксе

20.000
50.000

482300 – Новчане казне

50.000

Са сопствених средстава:
482200 – Обавезне таксе

50.000

482300 – Новчане казне

100.000

Образложење расхода и издатака
Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе,
обавезне таксе, итд.
С обзиром на то да су Заводи формирани као посебна правна лица –
установе из области образовања, ова средства су намењена за њихов
редован рад и функционисање.

483

Новчане казне и пенали
Економска класификација
483100 – Новчане казне и пенали
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета
04 – Сопствена средства

1.000 динара
200.000 динара

Укупан износ
201.000 динара
Образложење расхода и издатака
Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, отварамо апропријацију за
евентуалне трошкове везане за наведену економску класификацију.
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512

Машине и опрема за потребе Завода
Економска класификација
512200 – Административна опрема
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

-

150.000

04 – Сопствена средства

-

250.000

Износ
400.000
За потребе Завода са буџета планирамо набавку административне опреме
неопходну за редовно функционисање Завода.
512

Машине и опрема за потребе пројеката

1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

100.000

Износ
100.000 динара
Образложење расхода и издатака
Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање
хардверских капацитета Завода.
Завод је зато планирао набавку компјутерске опреме која може да помогне
мултиваријабилну штампу, убрзање процеса учитавања и обраде података
(оптички читач) и гарантовање безбедности и тајности електронских
облика тестовних и других материјала.
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УКУПНО за групу 512:
01 – Приходи из буџета – потребе Завода
01 – Приходи из буџета – потребе пројеката
04 – Сопствена средства – потребе Завода
Укупно - 512

515

150.000
100.000
250.000
500.000

Нематеријална имовина

1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
Економска класификација
515111 – Нематеријална имовина – Компјутерски софтвер
Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

600.000

Износ
600.000
Образложење расхода и издатака
Ради убразавања процеса вредновања у оквиру реализације завршних
испита, уноса и обраде података, безбедног чувања, штампања и
дистрибуирања инструмената података (и задатака), предвиђено је јачање
софтверских капацитета Завода.
Завод је зато планирао набавку софтвера која може да помогне убрзање
процеса обраде података и гарантовање безбедности и тајности
постигнутих резултата у процесу евалуације квалитета рада школа.
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА

Приоритет
Висок
Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

4.590.000

7.580.000

7.580.000

Сопствена средства

2.635.000

2.635.000

2.635.000

Донација Уницеф

1.320.000

Укупно

8.545.000

10.215.000

10.215.000

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката:
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа
и развој хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену
образовних стандарда у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа
ученика – сопствена средства
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа/установа – сопствена
средства
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423

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену образовних стандарда
у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика – соп.ср.
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа – сопствена средства
Економска класификација
423

Услуге по уговору

Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

6.730.000

04 - Сопствени приходи

2.335.000

Укупан износ 423 – програмска активност 2
9.065.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
обучених стручњака за израду задатака и тестовног материјала и
амалитичке послове, услуге испитивача и водитеља који ће вршити
реализацију истраживачких активности и обука наставника (423500),
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара
(423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге (423200), као и
услуге израде радних и промотивних материјала (423400).

424

Специјализоване услуге – за потребе пројеката

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
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Економска класификација

424 Специјализоване услуге
Извор финансирања
01 – Приходи из буџета

500.000

Укупан износ 424 – програмска активност 2
500.000 динара

426

Материјал – за потребе пројеката

Програм 2
– Стручна подршка установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену образовних стандарда
у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

350.000

04 - Сопствени приходи

300.000

Укупан износ 426 – програмска активност 2
650.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за испитивања постигнућа ученика
и друга истраживање, приручника за водитеље и материјал за рад радних
група, рад на семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери,
селотејп, маказе и др.)
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
20. ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

1.050.000

3.500.000

5.000.000

1.050.000

3.500.000

5.000.000

ИПА пројекти
Остали извори
Укупно
Опис програма
У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег
система која је урађена на националном, односно интернационалном
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је
предвидео следећи пројекат:
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности у
области осигурања квалитета образовања и васпитања.
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Трошкови путовања - за потребе пројеката

422

Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Економска класификација
4221 – Трошкови путовања
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

100.000

Укупан износ 422 – Програм 3
01 - 100.000

423

Услуге по уговору – за потребе пројеката

Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Економска класификација
423 - Услуге по уговору
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

2.950.000

Укупан износ 423 – Програм 3
2.950.000 динара
Образложење расхода и издатака
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Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника
Завода – обучених испитивача који ће вршити реализацију испитивања
(423500), као и трошкови организовања обуке за испитиваче (423600).
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Специјализоване услуге– за потребе пројеката

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

1.200.000

Укупан износ 426 – Програм 3
1.200.000 динара
Образложење расхода и издатака
Планирана сарадња са Регионалним центрима Србије у области
образовања као и са другим референтним институцијама, а за реализацију
планираних пројектних активности.
426

Материјал – за потребе пројеката

3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa образовања и васпитања
Програм 3 – Истраживање и вредновање у образовању
Извор финансирања
01 - Приходи из буџета

750.000

Укупан износ 426 – програм 3
750.000 динара
Образложење расхода и издатака
Трошкови подразумевају административни материјал (426100) за
штампање тестова и других материјала за истраживање, приручника за
испитиваче, и материјал
за
рад
радних група, рад
на
семинарима/радионицама (папир, фасцикле, фломастери, селотејп, маказе
и др.)
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – УКУПАН БУЏЕТ ЗА 2018.

- За потребе Завода са буџета

53.506.000

- За потребе пројеката са буџета

29.620.000

Буџетска средства (лимит)

83.126.000

- За потребе Завода са сопствених средстава

3.015.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава

2.635.000

Сопствена средства

5.650.000

Укупно (буџет + сопствена средства)

87.776.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена средства)

32.255.000
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – ПРОЈЕКТИ ЗА 2018.

24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - Осигурање квалитета у систему образовањa
Приоритет
Висок
Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

13.415.000

19.440.000

17.040.000

Донација Уницеф

1.505.000

2.330.000

Укупно

14.920.000

21.770.000

Сопствена средства

17.040.000

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
Значај образовања захтева континуирано праћење његовог квалитета. Принципи
успостављања система квалитета подразумевају аутономност, интегрисаност и
кохерентност, развој домена праћења и вредновања, благовремено предузимање
евалуација, ефикасност реаговања на актуелне потребе образовног система,
усклађеност са међународним процедуралним стандардима, усклађеност са
стручним и материјалним капацитетима.
Изворишта на којима се темеље принципи контроле квалитета су: Стратегија
развоја образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки циљеви
образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), савремене
концепције и методе везане за праћење и вредновање квалитета образовања;
постојање независне институције која врши истраживања у области евалуације,
искуства других земаља; јачање капацитета запослених у образовању за
евалуацију (просветни саветници) и самоевалуацију (наставници, стручни
сарадници, директори); јачање капацитета наставника за вредновање рада ученика
на основу успостављених образовних стандарда.

1. У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАЊА, ће Завод реализовати следеће пројекате:
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и
нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита
у основном образовању
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА
1.1. ПОДРШКА СИСТЕМУ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ
И НИВОУ УСТАНОВЕ
ОПИС ПРОЈЕКТА

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У
претходном, вишегодишњем, периоду развијено је низ системских мера који треба да
резултирају квалитетним образовањем за све ученике. Стандардизација у образовању,
испитивања постигнућа ученика, самовредновање и спољашње вредновање рада установа
су делови система осигурања квалитета у чијем развоју је Завод био значајно ангажован и
дао велики допринос. У наредном периоду Завод ће наставити да прати реализацију ових
активности и да учествује у њиховом унапређивању.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

Врста активности

Потребна средства Напомена

423100 Административне услуге

150.000

423400 Услуге информисања

250.000

423200 Компјутерске услуге

200.000

423500 Стручне услуге

550.000

423600 Угоститељске услуге

300.000

424900 Специјализоване услуге

2.700.000

426000 Материјал

100.000

422000 Путни трошкови

690.000

Тотал динара:

4.940.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.

127

1.2. ПРИПРЕМАЊЕ ПРОГРАМА, ИНСТРУМЕНАТА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ
ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ
ОПИС ПРОЈЕКТА

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном
образовању и васпитању (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени
гласник РС“, број 72/09, 55/13, члан 82).
Пројекат Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у
основном образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме
програма и инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању и обради
и анализи резултата испита (Закон, члан 22, став 2. тачка 1. алинеје 4 и 5).
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности
423600 Угоститељске услуге

Потребна средства
200.000

423500 Стручне услуге

9.200.000

426000 Материјал

2.000.000

512000 Машине и опрема

100.000

515000 Нематеријална имовина

600.000

Тотал динара:

Напомена

12.100.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 - Пружање стручне подршке установама у доменима
вредновања и самовредновања
Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

4.590.000

7.580.000

7.580.000

Сопствена средства

350.000

2.635.000

2.635.000

Донација

1.320.000

Укупно

6.260.000

10.215.000

10.215.000

ИПА пројекат

Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу)
2. У оквиру програмске области Пружање стручне подршке установама у
доменима вредновања и самовредновања, Завод ће организовати активности
из домена пружање стручне подршке установама у погледу праћења и
вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа и припремање материјала
за испитивање и оцењивање ученика.у оквиру следећих пројеката:
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа
и развој хоризонталног учења између школа – буџет
22. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену
образовних стандарда у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа
ученика – сопствена средства
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа – сопствена средства
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА
2.1. УНAПРEЂИВAЊE EФEКТИВНOСТИ СИСТEМA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA
ШКOЛA И РAЗВOJ ХOРИЗOНТAЛНOГ УЧEЊA ИЗМEЂУ ШКOЛA У ДОМЕНУ
ВРЕДНОВАЊА
ОПИС ПРОJЕКТА
Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У
продходном, вишегодишњем, периоду развијено је низ системских мера који треба да
резултирају квалитетним образовањем за све ученике. Стандардизација у образовању,
професионализација наставника и директора школа, самовредновање и спољашње
вредновање рада установа су делови система осигурања квалитета у чијем развоју је Завод
био значајно ангажован и дао велики допринос.
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Oпшти циљ прojeктa јесте унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje
крoз рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. Специфични циљеви се односе на
рaзвијање и имплeмeнтација прoгрaма хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa и испитивање
eфeктивнoст хoризoнтaлнoг учeњa кao мeхaнизмa пoдршкe унaпрeђeњу квaлитeтa рaдa
шкoлa.
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Врста активности

Потребна средства

423100 Административне услуге

100.000

423200 Компјутерске услуге

100.000

423400 Услуге информисања

150.000

423500 Стручне услуге

500.000

423600 Угоститељске услуге

600.000

424000 Специјализоване услуге

500.000

426000 Материјал
Тотал динара:

Напомена

50.000
2.000.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет РС.
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2.2. ПОДРШКА ПРОЦЕСУ ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА КРОЗ ПРИМЕНУ
ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА У ОСТВАРИВАЊУ МАТУРСКИХ ИСПИТА
ОПИС ПРОJЕКТА

Завршним и матурским испитима процењује се степен остварености општих и посебних
стандарда постигнућа у основном и средњем образовању и васпитању, а образовни
стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да усвоје
на крају одређеног нивоа образовања. Образовни стандарди дефинисани су као
компетенције које ученици треба да изграде током средњошколског образовања.
Образовни стандарди засновани су на компетенцијама, а такав приступ представља новину
за већину учесника у образовном процесу у средњем образовању.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ се односи на ширење и унапређивање културе вредновања и праћење
квалитета вредновања у целини, као и на унапређивање наставе кроз усмеравање на
кључна знања и компетенције, специфичне за обуку наставника за примену образовних
стандарда у циљу боље припреме ученика за матурске испите на крају средњег
образовања, на повећање степена информисаности установа и учесника у образовању
(директори, наставници, ученици, родитељи, високошколске установе) о значају увођења
стандарда образовних постигнућа и матурских испита у образовни систем, као и на
подизање компетенција просветних саветника за пружање подршке школама у примени
образовних стандарда и реализацији матурских испита.

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности
423100 Административне услуге
423500 Стручне услуге

Потребна средства Напомена
180.000
5.000.000

423600 Угоститељске услуге

100.000

426000 Материјал

300.000

Тотал динара:

5.580.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.
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2.3. ПOДРШКА САМОВРЕДНОВАЊУ
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

ШКОЛА

У

ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВНИХ

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

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

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

Врста активности
423500 Стручне услуге
426000 Материјал
Тотал динара:

Потребна средства Напомена
1.545.000
200.000
1.745.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Сопствена средстава.
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2.4. САМОВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ШКОЛА/УСТАНОВА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности,
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, члан 22).
Самовредновање се користи као механизам за унапређивање квалитета образовања у
готово свим државама у Европи.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

Врста активности
423500 Стручне услуге
423600 Угоститељске услуге

Потребна средства Напомена
740.000
50.000

426000 Материјал

100.000

Тотал динара:

890.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Сопствена средстава.
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
20. ОБРАЗОВАЊЕ

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - Истраживање и вредновање у образовању
Приоритет
Висок

Распоред средстава
Извор

2016

2017

2018

Буџетска средства

1.050.000

3.500.000

5.000.000

1.050.000

3.500.000

5.000.000

ИПА пројекти
Остали извори
Укупно

Опис програма
У свим студијама о развоју образовања и образовним реформама истиче се
потреба да се промене заснивају на анализи и евалуацији постојећег
система која је урађена на националном, односно интернационалном
нивоу. Истраживања која ће се предузети у овој години спроводе се пре
свега ради унапређење система образовања у складу са циљевима који се
односе на омогућавање квалитетног образовања за све. У оквиру
програмске области Истраживање и вредновање у образовању Завод је
предвидео следећи пројекат:
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у
функцији развоја системa и друге аналитичко-истраживачке активности
у области осигурања квалитета образовања и васпитања
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ПРОГРАМ 3: ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
3.1. ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА И ИСХОДА ПРОГРАМА ОГЛЕДА У
ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМA И ДРУГЕ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА

Пројекат се односи на планирање и реализацију активности спољашњег вредновања,
односно процењивања остварености постављених циљева и исхода на крају реализације
одобрених програма огледа у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању
на основу члана 101. ЗОСОВ-а.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта је увођење и развој сумативног и спољашњег вредновања рада
образовно-васпитних установа у пет програма огледа у односу на постављене циљеве и
исходе образовања. Специфични циљеви Пројекта усмерени су на: примену
методологије/методологија за вредновање остварености циљева и исхода образовања и
васпитања, развој инструмената за вредновање остварености циљева и исхода образовања
и васпитања на крају програма огледа, као и спровођење поступка вредновања
остварености циљева и исхода на крају програма огледа.
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности

Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге

2.950.000

424900 Специјализоване услуге

1.200.000

426000 Материјал

750.000

422100 Путни трошкови

100.000

Тотал динара:

5.000.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХ
СРЕДСТАВА У 2018. ГОДИНИ ЗА ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА 04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

1. Плате 411000

*******************

424.000

Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама.
За могуће потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо
средства у износу од 424.000 динара за економску класификацију 411, због могућег
финансирања прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу.
Такође, на основу члана 36. став 1. тачка 8. Статута Завода и Закона о раду
("Службени гласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005), донет је нов Правилник о оцењивању
запослених. Евентуално награђивање запослених планирамо да исплатимо са ове позиције
сопствених средстава.
2. Соц. доприн. на терет послодавца 412000

*****

76.000

Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих
социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 2018.
години.
3. Накнаде у натури – 413000

***************

200.000

Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, на
економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 200.000 динара.
4. Социјална давања запосленима 414000

************ 120.000

Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у медицинском
лечењу и друге врсте помоћи у складу са законом.
5. Награде запосленима 416000

************

360.000

Планирана средства се односе на исплату јубиларних награда у 2018. години, као и
остале посебне расходе, у складу са законом.
6. Стални трошкови 421000

***************

180.000

Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови платног
промета везани за стицање и потрошњу сопствених средстава Завода, као и трошкови
електричне енегије и телефона, а у циљу обезбеђења редовног функционисања
процеса рада у условима рестриктнивног прилива буџетских средстава, по следећој
структури:
421111 – Трошкови платног промета

60.000
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421211 – Услуге за ел.енергију

70.000

421400 – Телефон

50.000
Укупно са соп.сред.:

7. Трошкови путовања 422000

***************

180.000

30.000

Према члану 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду, запослени има право на
накнаду трошкова за време проведено на службеном путу у земљи и иностранству,
односно, на исплату дневница за службено путовање у земљи и иностранству.
422100 – Трошкови службених путовања у земљи
Потребе Завода:
8. Услуге по уговору 423000

30.000

******************

2.885.000

Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 55/13) прописује да Завод обавља послове у области праћења и вредновања
степена остварености циљева образовања, задатака и општих и посебних стандарда
по нивоима и врстама, као и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и
статутом.
Средства су намењена за покриће трошкова реализације пројеката Завода, а у много
мањој мери и за обезбеђење редовног функционисања процеса рада, односно, за потребе
Завода. Средства са ове позиције биће распоређена на следећи начин:
Потребе Завода:
4235 – Стручне услуге
4236 – Угоститељске услуге
4237 – Трошкови репрезентације
Укупно – потребе Завода

100.000
100.000
350.000
550.000

Потребе пројеката:
4235 – Стручне услуге
4236 – Угоститељске услуге
Укупно – потребе пројеката

2.285.000
50.000
2.335.000

Укупно за 423 Завод + пројекти са сопств.средстава

2.885.000

9. Специјализоване услуге 424000

150.000

******

Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске услуге, у
износу од 150.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски преглед
запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге.
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10. Текуће поправке и одржавање 425000

******

60.000

Средства су опредељена за одржавање зграде и опреме у Фабрисовој број 10.
Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање и
поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази скупоцена
рачунарска опрема коју је неопходно одржавати.
11. Материјал 426000

**********************

565.000

Члан 17. и члан 23. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“
бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 64/04) прописују да Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања у оквиру својих организационих јединица обавља делатности из области
унапређења и развоја образовања, развоја програма и уџбеника, професионалног развоја
запослених у образовању као и вредновање квалитета образовања и васпитања. За
реализацију овог обима послова планирана су средства на групи економске класификације
426 – материјали.
За потребе Завода са сопствених средстава:
426821 – Храна и пиће
426819 – Материјал за хигијену
Укупно: потребе Завода

100.000
165.000
265.000

Потребе пројеката:
426111 – Канцеларијски материјал

300.000

Укупно за 426 Завод + пројекти са сопств.средстава

565.000

12. Порези

482

**********************

150.000

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

**********************

За потребе Завода: 4831 – Новчане казне и пенали
14. Административна опрема 512

***********

200.000
200.000
250.000

Средства су планирана за набавку основних средстава са економске класификације
512000 – Административна опрема.
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Укупна планирана сопствена средства за 2018. годину – 5.650.000 динара
(потребе Завода 3.015.000 + пројекти 2.635.000)

ПРАВНИ ОСНОВ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2018. години, потребно је
буџетских средстава 83.126.000 динара, што представља лимит за 2018. годину (табела
бр. 1).
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2018. годину

Економ.
шифра

Опис

СОПСТВЕНА
СРЕДСТВА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1
28.578.000
424.000
28.578.000
424.000
4.942.000
76.000
БУЏЕТ

ИПА

Донације

УКУПНО

411
4111
412

Плате

4121

Допринос за ПИО

3.313.000

51.000

3.364.000

4122
4123

Допринос за здравствено осиг.

1.421.000
208.000

22.000
3.000

1.443.000
211.000

413
4131
414

Накнаде у натури

1.000
1.000
1.250.000

200.000
200.000
120.000

201.000
201.000
1.370.000

4143

Отпремнине и помоћи

950.000

60.000

1.010.000

4144

Помоћ у медицинском лечењу

300.000

60.000

360.000

415
4151

Плате, додаци и накнаде

Социјални доприноси на
терет послодавца

Допринос за незапосленост
Накнаде у натури

Социјална давања
запосленима

29.002.000
29.002.000
5.018.000

Накнаде трошкова за
запослене

1.905.000

1.905.000

Накнаде трошкова за
запослене

1.905.000

1.905.000

Награде запосленима

1.000

360.000

361.000

4161

Награде запосленима

1.000

360.000

361.000

421

Стални трошкови

5.908.000

180.000

6.088.000

500.000

60.000

560.000

2.568.000

79.000

2.647.000

41.000

1.791.000

416

4211

Трошкови платног промета

4212

Енергетске услуге

4213

Комуналне услуге

4214

Услуге комуникација

1.750.000

4215

Трошкови осигурања

100.000

422

Трошкови путовања

4221

Трошкови службених
путовања у земљи
Трошкови службених
путовања у иностранство

4222

990.000

990.000

100.000

1.400.000

30.000

1.430.000

460.000

30.000

490.000

890.000

890.000
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4223

Трошкови путовања у оквиру
реддовног рада

423
4231
4232
4233

Услуге по уговору

4234
4235
4236
4237
4239
424
4249
425
4251
4252
426
4261
4263
4264
4268
4269
462
4621

Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и
усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство
Репрезентација

50.000
16.923.000
250.000
2.561.000
350.000
450.000
11.200.000
690.000

50.000
550.000

100.000
100.000

17.473.000
250.000
2.561.000
350.000
450.000
11.300.000
790.000

200.000
1.222.000
3.190.000

350.000
150.000

550.000
1.222.000
3.340.000

3.190.000

150.000

3.340.000

Tекуће поправке и
одржавање

987.000

60.000

1.047.000

Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање
опреме

390.000

Остале опште услуге

Специјализоване услуге
Остале специјализоване
услуге

Материјал
Административни материјал
Материјал за образовање и
усавршавање запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за одржавање
хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене

Дотације међун.организ.
Текуће дотације
међународним организацијама

482
4821
4822
4823
483
4831

Порези

512

Машине и опрема

Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали

Новчане казне и пенали
Новчане казне и пенали по
решењу судова

597.000

60.000

657.000

4.100.000
2.800.000
300.000

265.000

4.365.000
2.800.000
300.000

150.000
455.000

50.000
100.000
200.000
200.000

250.000

250.000

500.000

250.000

500.000

515
5151

Нематеријална имовина

600.000
600.000

421

Стални трошкови
Трошкови платног промета

423
4231
4232
4234
4235
4236

Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и

395.000
390.000
390.000
270.000
20.000
100.000
150.000
201.000
201.000

250.000

4211

150.000
720.000

120.000
20.000
50.000
50.000
1.000
1.000

Административна опрема

УКУПНО ПА 1

265.000

395.000
390.000
390.000

5122

Компјутерски софтвер

390.000

150.000

600.000
600.000

70.546.000
3.015.000
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2

6.730.000
280.000
100.000
150.000
5.500.000
700.000

2.335.000

2.285.000
50.000

73.561.000

9.065.000
280.000
100.000
150.000
7.785.000
750.000
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угоститељство

424
4249

Специјализоване услуге

426
4261

Материјал

Остале специјализоване
услуге
Административни материјал

УКУПНО ПА 2
422
4221

Трошкови путовања

423
4235
424
4249
426
4261

Услуге по уговору

Трошкови службених
путовања у земљи
Стручне услуге

Специјализоване услуге
Специјализоване услуге
Материјал
Административни материјал

УКУПНО ПА 3
УКУПНО ПА 1+2+3

500.000

500.000

500.000
350.000
300.000
350.000
300.000
7.580.000
2.635.000
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3

500.000
650.000
650.000
10.215.000

100.000

100.000

100.000
2.950.000
2.950.000
1.200.000
1.200.000
750.000
750.000
5.000.000
83.126.000

100.000
2.950.000
2.950.000
1.200.000
1.200.000
750.000
750.000
5.000.000
88.776.000

5.650.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ
У оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања обављају се стручни
послови у области праћења и вредновања степена остварености циљева, задатака и општих
и посебних стандарда знања по нивоима и врстама, као и други послови законом
дефинисани. Највећи део задатака односи се на препоруке за доношење стратешких одлука
за развој и унапређивање образовног система, спровођења механизама осигурања
квалитета система образовања, међународну сарадњу на плану развоја образовног система,
стручно-педагошку помоћ и сарадњу са образовно-васпитним институцијама и установама
у области вредновања и самовредновања, развој система вредновања квалитета огледа,
развој инструмената за испитивање постигнућа ученика, праћење постигнућа ученика,
развој образовних стандарда и друго.
У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе и Стратешким планом Завода
за вредновање квалитета образовања и васпитања, руководећи се достављеним
инструкцијама Министарства финансија РС, вредност укупног буџета износи 83.126.000.
(буџетска средства), односно, 89.316.000 са сопственим средствима , Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања у оквиру Плана и програма рада за 2017. годину
планирао је реализацију 7 пројеката у оквиру програма ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА у укупној вредности од 32.255.000 динара.
ПРОГРАМ 1.
У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, Завод
ће организовати програмске активности из домена припреме општих стандарда
постигнућа; пружање стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког
развоја и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде
података; праћења ученичких постигнућа, припремање материјала за испитивање и
оцењивање ученика, припремање програма и инструмената завршног испита.
ПРОГРАМ 2.
У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, као и припремање материјала за испитивање и оцењивање
ученика.
ПРОГРАМ 3.
У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и праћења
усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са
системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља.

***********
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У оквиру Плана и програма рада за 2018. годину, планирано је 8 пројеката, од чега 6 у
оквиру републичког буџета и 2 са сопствених средстава, у укупном износу планираних
средстава од 32.255.000 динара.
ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе буџет
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању - буџет
ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1. Унапређивање ефективности система спољашњег вредновања школа и развој
хоризонталног учења између школа – буџет
2.2. Подршка процесу вредновања постигнућа ученика кроз примену образовних стандарда
у остваривању матурских испита - буџет
2.3. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика - сс
2.4. Самовредновање у функцији развоја школа /установа - сс
ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања - буџет
Пројекти који предвиђају активности усмерене на испитивање постигнућа ученика,
осигурање квалитета рада установа и истраживања у образовању захтевају средства
у укупном износу од 32.255.000 динара.
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ЗАКЉУЧАК

У складу са активностима које су дефинисане Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) као и усвојеним Законом о буџету
Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 103/2015.), сачињене су
Приоритетне области финансирања за период 2016. – 2018. године као и Финансијски план
за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину. Предложени програми се односе
на развој стандарда, развој инструмента за вредновање ученичких постигнућа,
имплементацију образовних стандарда и друге активности заснованих на истраживањима у
којима учешће узима велики број учесника уз знатну количину пратећег материјала (пре
свега тестова). За извршење тих активности ангажују се средства на позицијама 422, 423 и
426. Због посебних захтева које претпоставља реализација завршних испита, потребно је
ангажовати средства на позицијама 421, 512 и 515.
За посматрани период дефинисане су четири приоритене области финансирања:
1. осигурање квалитета у систему образовања;
2. пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања;
3. истраживање и вредновање у образовању;
4. подршка развоју људског капитала и истраживању.
Потребна буџетска средства неопходна за реализацију наведених програмских активности
у посматраном периоду износе за 2016. годину 70.223.000 динара, за 2017. годину
84.026.000 динара и за 2018. годину 83.126.000 динара (лимити).
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА 2016. ГОДИНУ
У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе, Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и Националног просветног савета, Завод за вредновање
квалитета образовања и васпитања планира рад у оквиру три програмске области:
–
–
–
–

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА
ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА
ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И ИСТРАЖИВАЊУ.

ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања
1. У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА,
Завод ће организовати програмске активности из домена припреме општих стандарда
постигнућа у основној и средњој школи; примене стандарда квалитета рада образовних
установа и припремања програма и инструмената завршног испита (члан 22. Закона, став 2.
тачка 1. алинеја 1, 2, 4 и 5) у оквиру следећих пројеката:
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
1.3. Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и српски
као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања
1.4. Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у средњем
образовању.
1.5. Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа - Уницеф

ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
самовредновања
2. У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, као и припремање материјала за испитивање и оцењивање
ученика (члан 22. Закона, став 2. тачка 6) у оквиру следећих пројеката:
2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања
2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика
2.3. Самовредновање у функцији развоја школа.
ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању
У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и праћења
усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са
системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља
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(члан 22. Закона, став 2. тачка 2. и 7) у оквиру следећег пројекта:
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања.
ПРОГРАМ 4: Подршка развоју људског капитала и истраживању – ИПА 2011
У оквиру програмске области ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И
ИСТРАЖИВАЊУ, Завод ће организовати обуке запослених у образовању за примену
образовних стандарда.
4.1. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за крај средњег
образовања (извор финансирања – ИПА 2011).
Пројекти који предвиђају активности усмерене на испитивање постигнућа ученика,
осигурање квалитета рада установа и истраживања у образовању захтевају средства
у укупном износу од 24.480.000 динара.
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА

1.1. ПОДРШКА СИСТЕМУ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ И
НИВОУ УСТАНОВЕ
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

На основу надлежности прописаних чланом 22. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13), Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања обавља стручне послове у вези са обављањем националних
испитивања и праћења ученичких постигнућа, вредновања квалитета рада установа,
пружања стручне подршке Министарству и надлежним саветима по питањима осигурања
квалитета и прикупљања и обраде података, пружање стручне подршке установама у
погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних
стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; као и праћење усаглашености
система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима
вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је институција која има
вишегодишње искуство у области развоја стандарда у образовању и мерења образовних
постигнућа ученика и располаже стручним капацитетима у области израде инструмената за
мерење постигнућа ученика. Завод је такође носилац посла који се односи на развијање
стандарда, инструмената и процедура, као и на реализацију обука за примену стандарда у
домену вредновања квалитета рада установа.
Активности у пројекту Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу
и нивоу установе заснивају се на Закону о основама система образовања и васпитања и
изменама и допунама („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 чланови 22, 48, 49,
151), на Закону о основном образовању („Службени гласник РС“, 55/13, чланови 26 и 76),
као и на низу подзаконских аката: Правилнику о стандардима квалитета рада установе
(„Службени гласник РС“ 7/11 и 68/12); Правилнику о вредновању квалитета рада установа
(„Службени гласник РС“, 9/12); Правилнику о стандардима компетенција директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 38/13); Правилнику о сталном
стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника
(„Службени гласник РС“, 85/13, члан 22) и Правилнику о испиту и стручном усавршавању
просветних саветника („Службени гласник РС“, 78/13, члан 15).
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Подршка систему осигурања квалитета на националном нивоу и
нивоу установе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања такође подржава
остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама,
конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем
квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република Србија: Стратегија
развоја образовања у Србији до 2020. године (2013), Стратешки циљеви образовања и
обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу
(2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија
за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за друштвени развој
(1995), Светска декларација о квалитетном образовању за све (1990), Конвенција о правима
детета (1989), Конвенција против дискриминације у васпитању и образовању (1960).
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РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

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

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу
установе, тако и на нивоу система у целини.
Специфични циљеви се односе на унапређивање система националних испитивања, развој
капацитета запослених у установама за самовредновање и развојно планирање, развој
капацитета просветних саветника за стручно-педагошки надзор и екстерно вредновање,
унапређивање рада екстерних евалуатора кроз међународну и регионалну сарадању са
сличним институцијама кроз чланство у организацији која окупља европске инспекторате
и агенције за спољашње вредновање (SICI – The Standing International Conference of
Inspectorates). Као члан ове угледне организације од 2012. године, са свим обавезама и
одговорностима, Завод континуирано обезбеђује активно учешће Србије у активностима и
даје значајан допринос у подухватима ове организације који се односе на осигурање
квалитетног образовања за све ученике.

Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства верификације

Унапређени процеси
самовредновања школа.

Унапређене методе
самовредовања.

Унапређен програм
обуке, материјал са
обуке, листе учесника,
база података, извештаји.

Унапређени процеси
спољашњег вредновања
школа.

Организоване две
консултативне радионице
за екстерне евалуаторе.
Обучено око 100
екстерних евалуатора.
Унапређена методологија
за осигурање квалитета
вредновања школа.
Прикупљене потребне
информације за ревизију
стандарда квалитета рада
установа.
Организована обука за
нову групу екстерних
евалуатора. Обучено до 5
екстерних евалуатора.

Документи.
Програми рада
радионица. Листе
учесника.
Извештаји.
Препоруке евалуаторима.
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Спроведено истраживање
и прикупљени и обрађени
релевантни подаци о
процесима и ефектима
спољашњег вредновања
квалитета рада школа у
циљу унапређивања
система вредновања.
Праћење усаглашености
система вредновања и
осигурања квалитета
образовања и васпитања са
системима вредновања и
осигурања квалитета
образовања и васпитања
европских земаља.

Организација и учешће на
међународним
конференцијама у највише
четири SICI радионице
које се односе на
вредновање квалитета у
образовању и установама,
ради иновације
постојећих пракси.
Преведени и објављени
материјали који се односе
на европске трендове у
доменима вредновања и
на примере добре праксе.
Учешће у ОМК групама
на националном и
европском нивоу.

Програми рада
конференција.
Извештаји.
Програми рада
конференција.
Листе учесника.
Презентације и други
материјали доступни
преко веб-сајта Завода.
Документи на сајту.
Дистрибуирани
материјали.
Извештаји рада групе на
локалном нивоу.
Извештаји са састанака
на европском нивоу.
Материјали за
дисиминацију.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Фебруар – октобар 2016.

Унапређивање методологије спољашњег вредновања;
развијање акционог плана за обуке и материјала за
екстерне евалуаторе/просветне саветнике за
вредновање квалитета рада школа. Организација и
учешће у консултативним радионицама за екстерне
евалуаторе у земљи и иностранству.

Март – децембар 2016.

Организовање допунских обука за просветне
савeтнике за спољашње вредновање. Организација и
спровођење активности истраживања утицаја
спољашњег вредновања школа.

Април – октобар 2016.

Развијање информативног материјала о спољашњем
вредновању за различите циљне групе/кориснике
(екстерни евалуатори, просветни саветници, школе,
родитељи, локална самоуправа, медији).
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Јануар – децембар 2016.

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

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници/екстерни
евалуатори, школе у Србији
ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ

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

Врста активности

Потребна средства Напомена

423100 Административне услуге

100.000

423400 Услуге информисања

100.000

423500 Стручне услуге
423600 Угоститељске услуге

1.550.000
150.000

424000 Специјализоване услуге
426000 Материјал
462000 Трошкови чланарине
422200 Путни трошкови
Тотал динара:

690.000
2.590.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије
ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:

Пројекат садржи редовне активности из пословања у домену осигурања квалитета
вредновања установа, али ће у неким деловима подржати Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и
смaњeњe сирoмaштвa Владе Републике Србије, Уницеф и међународни партнери: Стална
конференција образовних инспекората из европских земаља (SICI – The Standing
International Conference of Inspectorates).
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

мр Гордана Чапрић, заменик директора
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1.2. ПРИПРЕМАЊЕ ПРОГРАМА, ИНСТРУМЕНАТА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАВРШНОГ
ИСПИТА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном
образовању и васпитању (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени
гласник РС“, број 72/09, 55/13, члан 82).
Пројекат Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у
основном образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме
програма и инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању и обради
и анализи резултата испита (Закон, члан 22, став 2. тачка 1. алинеје 4 и 5).
КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Пројекат обухвата низ поступака који треба да обезбеде довољну продукцију задатака и
осигурају квалитет инструмената и процеса испитивања у завршном испиту у основном
образовању и васпитању. Следеће активности су предвиђене за реализацију:
 формирање стручних група по предметима;
 обука чланова стручних група за писање задатака и конструкцију теста и осталих
пратећих докумената који су неопходни за успешну реализацију завршног испита;
 анализа резултата претходних завршних испита;
 одређивање методолошког оквира инструмената завршног испита;
 припрема спецификације тестова у складу са образовним стандардима;
 прикупљање података о томе на којима матерњим језицима се реализује завршни
испит;
 састављање низова задатака, који постају део постојеће базе, на основу образовних
стандарда и спецификације теста за предмете српски/матерњи језик, математику,
биологију, историју, географију, физику и хемију;
 осигурање квалитета задатака;
 конструкција тестова за пробно тестирање, завршни испит у јунском и
августовском року за ученике у редовном систему, за ученике који полажу завршни
испит на Брајевом писму, за полазнике у школама за образовање одраслих и
ученике који су осми разред завршили претходних година, а полажу завршни испит
по програму који је важио у тој школској години;
 рецензија задатака и тестова;
 тифлотехничка и тифлодидактичка адаптација тестова на Брајево писмо;
 превод тестова (математика и комбиновани тест) на језике националних мањина;
 подршка школама у току планираних тестирања (пробних и завршних испита);
 припрема и штампа тестова на језицима националних мањина за актуелни програм
завршног испита као и за претходне програме завршних испита за полазнике који
нису приступили полагању завршног испита;
 припрема и штампа тестова за полазнике програма основног образовања одраслих.
У свим фазама израде инструмената за завршни испит строго су дефинисане улоге свих
учесника, као и начин чувања и дистрибуције материјала.
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Део пројекта који се односи на припремање програма завршног испита у основном
образовању подразумева активности које се односе на формирање и рад стручних група у
складу са методолошким захтевима у процесу развијања програма. Реализује се у складу са
потребама и планираним променама у образовном систему.
Ради унапређивања процеса вредновања у оквиру реализације завршних испита, уноса и
обраде података, безбедног чувања, штампања и дистрибуирања инструмената података (и
задатака), предвиђено је јачање хардверских (сервер и оптички читач) и софтверских
капацитета Завода (специјализовани програм за праћење постигнућа ученика). Пројектом
су предвиђене и активности за осигурање квалитета реализације завршног испита.
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Припремање програма, инструмената и реализација завршног
испита у основном образовању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
такође подржава остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим
стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве
унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или потписала Република Србија:
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2013), Стратешки циљеви
образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план
акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији
(2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001),
Копенхашка декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за друштвени
развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању за све (1990), Конвенција о
правима детета (1989), Конвенција против дискриминације у васпитању и образовању
(1960).
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Основни разлог за покретање овог пројекта јесте припремање програма и инструмената за
завршни испит у основном образовању и васпитању. Један од важних чинилаца је и
осигурање квалитета инструмената и свих процеса у току припреме и реализације
завршног испита у основном образовању.
Пројектом је планирано развијање инструмената којима се мере образовна постигнућа у
наставним предметима српски/матерњи језик, математика, историја, биологија, физика,
хемија и географија. Инструменти су намењени за евалуацију образовних постигнућа на
крају обавезног образовања. Вредновање образовних постигнућа, заснованих на
националним образовним стандардима постигнућа, пружа информације колико је учење у
школама успешно у оквиру комплексног система реформи у образовању будући да је
неспорни крајњи циљ оваквих испитивања да се провери колики је образовни ниво свих
ученика и да ли су развијене компетенције према максимуму њихових могућности.
Евалуације и анализе које произлазе из резултата завршног испита утичу на креирање
образовне политике, а посебно у делу образовних стандарда постигнућа, наставних
програма, метода рада наставника у школама итд. Пројекат треба да осигура квалитет
завршних испита тако да буду ефикасни и праведни.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта јесте развијање тестова знања за мерење образовних постигнућа
намењених евалуацији у образовању, на крају основног обавезног образовања − праћење
постигнућа ученика у односу на националне образовне стандарде у области наставе
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српског/матерњег језика, математике, биологије, историје, географије, физике и хемије на
српском језику и језицима националних мањина.
Специфични циљеви пројекта односе се на: продукцију задатака и тестова који су у вези са
наставним областима образовних стандарда, допуну постојеће базе оних задатака који
задовољавају критеријуме ваљаности и поузданости, која ће бити употребљена у процесу
завршног испита, развој специфичног софтвера за прикупљање, прегледање и обраду
података у процесу реализације завршних испита, осигурање квалитета реализације
завршног испита, као и анализу података у циљу унапређења система.

Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства верификације

Унапређен квалитет
задатака за завршни испит.

Реализована обука за
писце задатака.

Састављени задаци за све
предмете који су планирани
на завршном испиту.
Састављени тестови за све
предмете, пратећа
документа и софтвер за
пробно тестирање ученика
VIII разреда, односно
испитивање образовних
постигнућа ученика.
Састављени тестови за
завршни испит у јунском и
августовском року, као и
резервни тест.
Развијени додатни
механизми контроле
квалитета припреме и
реализације завршног
испита.
Извршена анализа резултата
података добијених на
завршном испиту.

Продуковано око 3.000
задатака.

Извештај о реализованим
обукама и продукти
учесника.
Извештај о реализацији.

Припремљени тестови за
све предмете, пратећа
документа и софтвер за
пробно тестирање
ученика VIII разреда.
Развијено најмање 90
тестова.
Одштампани тестови за
завршни испит за
ученике VIII разреда
основне школе.
Спроведене додатне
активности на контроли
квалитета припреме и
реализације завршног
испита.
Анализа добијених
резултата.

ЦД са тестовима и пратећим
документима за реализацију
тестова у VIII разреду
достављени школским
управама.

Архива Завода за
вредновање квалитета
образовања и васпитања.
Извештај са препорукама за
осигурање квалитета
реализације завршног
испита.
Извештај са резултатима и
препорукама.
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Јануар – фебруар 2016.

Формирање стручних тимова за израду тестова.
Обука чланова тимова за писање задатака.
Анализа резултата реализованих завршних испита.
Припрема задатака за сва планирана тестирања.
Контрола квалитета задатака у неколико узастопних фаза,
рецензија задатака и лектура.
Састављање тестова за сва потребна тестирања.
Финална контрола квалитета задатака, тестова и упутстава за
прегледање.
Припремљене спецификације за све тестове.
Превод тестова на језике националних мањина.
Припремање пратећих материјала потребних за пробно
тестирање.
Слање електронског пакета за пробно тестирање ученика
школама посредством школских управа.
Штампање тест-свезака за одређену популацију ученика VIII
разреда.
Састављање кодних листа и маски за унос.
Реализација завршног испита у јунском испитном року.
Подршка школама у Републици у реализацији активности у вези
са завршним испитом.
Припрема и реализација активности за осигурање квалитета
реализације завршног испита.

Фебруар – март 2016.

Април – мај 2016.

Мај – јун 2016.

Мај – август 2016.
Јун – август 2016.

Припрема и реализација активности за осигурање квалитета
реализације завршног испита.

Октобар – новембар 2016. Реализација завршног испита у августовском испитном року.
Децембар 2016.

Унос резултата завршног испита.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Национални просветни савет;
ученици и наставници.
ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, основне и средње школе,
Педагошки завод Војводине, национални савети националних мањина
Услед недостатка запослених због ограничења, за реализацију активности у вези са
завршним испитом потребно је ангажовати додатне капацитете који омогућавају припрему
инструмената завршног испита. То су: координатори за историју, географију, физику,
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хемију и биологију и за језике националних мањина (укупно 12 сарадника); лектори за
језике националних мањина (7), преводиоци за задатке из математике, историје,
географије, физике, хемије и биологије (42), писци задатака за српски језик (4) / матерњи
језик (2), математику (4), историју (2), географију (2), физику (2), хемију (2) и биологију
(2), укупно 32; рецензенти за српски језик (2), математику (2), историју (1), географију (1),
биологију (1), физику (1) и хемију (1) – укупно 9, као и сарадника за тифлотехничку и
тифлодидактичку адаптацију за Брајево писмо (1).
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности
423600 Угоститељске услуге
423500 Стручне услуге

Потребна средства

Напомена

15.000
7.710.000

426000 Материјал
512000 Машине и опрема
515000 Нематеријална имовина
Тотал динара:

7.725.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије
ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

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

Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за психологију Филозофског
факултета Универзитета у Београду; Филолошки факултет Универзитета у Београду,
Математички факултет Универзитета у Београду, као и други факултети; средње школе;
Друштво за српски језик и књижевност Србије, Друштво математичара Србије, као и
остала стручна друштва; Филолошка гимназија, Београд, Математичка гимназија, Београд,
Педагошки завод Војводине
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА ИСПИТЕ, Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите
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1.3. РАЗВОЈ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ ЗА КРАЈ ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЗА КРАЈ ПРВОГ, ДРУГОГ И
ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА ОБРАЗОВАЊА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Пројекат Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и
српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања заснива се
на стручним пословима Завода у области припреме општих и посебних стандарда
постигнућа и програма завршног испита у основном образовању и васпитању, матурских
испита у општем средњем и уметничком образовању (Закон, члан 22, став 2. тачка 1.
алинеја 1 и 5).
Програми и инструменти завршних испита у основном образовању и васпитању, матурских
испита у општем средњем и уметничком образовању заснивају се на образовним
стандардима. Образовни стандарди наводе шта сви ученици треба да разумеју, знају и
могу у одређеним наставним областима, на одређеном нивоу образовног постигнућа.
Образовним стандардима, као исходима учења, постављају се јасни захтеви и очекивања о
постигнућима ученика.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања развијани су у периоду од 2005. до
2006. године у оквиру пројекта Развој школства у Републици Србији – пројектна
компонента Развој стандарда и вредновање за 10 предмета: српски језик и књижевност,
математика, биологија, физика, хемија, географија, историја, музичка култура, ликовна
култура и физичко васпитање. Одлуком Националног просветног савета о усвајању
Образовних стандарда за крај обавезног образовања (број: 401-00-13/71/2009-06) и
њиховим објављивањем („Службени гласник – Просветни гласник“ LIX бр. 5 од 5. јула
2010) стандарди су уведени у образовну праксу. Стандарди за предмет техничко и
информатичко образовање су урађени, али нису усвојени, већ је сугестија Националног
просветног савета била да се предлог стандарда за техничко и информатичко образовање
ревидира заједно са ревизијом стандарда за остале предмете.
Пошто су страни језици и српски као нематерњи језик једини обавезни предмети за које не
постоје стандарди у основном образовању, за српски као нематерњи језик не постоје ни у
средњем образовању, у оквиру овог пројекта биће развијен предлог општих стандарда
постигнућа – образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и предлог
општих стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег
циклуса образовања и за крај првог и трећег циклуса основног образовања одраслих.
Пројекат Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и
српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања састоји се
из две компоненте:
1. прва се односи на развој стандарда за крај обавезног образовања из страних језика:
енглески, француски, немачки, руски, италијански и шпански језик;
2. друга обухвата развијање стандарда за српски као нематерњи језик за крај првог и другог
циклуса обавезног образовања, за крај првог и трећег циклуса основног образовања
одраслих и за крај средњег образовања.
Предвиђено је да се образовни стандарди у обе компоненте развију у складу са
методологијом развијања стандарда у образовању, која претпоставља два основна циклуса,
и то кроз следеће фазе:


експертске/стручне процене о садржају и нивоима компетенција;
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емпиријске провере претпостављених компетенција;



синтезе стручне процене и анализе резултата емпиријског истраживања (тестови и
упитници).

Резултати емпиријског истраживања (тестирање и информације из упитника за наставнике
и ученике) упоређују се са експертском проценом стручне групе задужене за развијање
образовних стандарда пре него што се дефинише предлог образовних стандарда.
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Развој стандарда постигнућа за наставни предмет страни језик за
крај обавезног образовања Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања такође
подржава остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама,
конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем
квалитета образовања, а које је усвојила и потписала Република Србија: Стратегија развоја
образовања у Србији до 2020. године (2013), Стратешки циљеви образовања и обуке до
2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу (2004),
Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за
смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за друштвени развој
(1995), Светска декларација о квалитетном образовању за све (1990), Конвенција о правима
детета (1989), Конвенција против дискриминације у васпитању и образовању (1960).
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

У вишегодишњој пракси у државама Европе и света утврђено је да образовни стандарди,
било да упућују на садржину или перформансе, постављају висока очекивања пред ученике
и промовишу праведност у образовању за све ученике.
Сврха образовних стандарда јесте унапређење учења кроз усмеравање на кључне
компетенције; подршка успостављању јавних и објективних критеријума оцењивања;
пружање могућности за самовредновање ученика, наставника и школа; повезивање тестова
знања са образовним стандардима у процесу унутрашњег/спољашњег вредновања; као и
праћење квалитета образовања у целини. Поред тога, образовни стандарди утичу на развој
ефективнијег курикулума и стратегија подучавања, те омогућавају свим образовним
ресурсима да остваре пун потенцијал.
Успостављање стандарда постигнућа – образовних стандарда у основном и средњем
образовању важан је корак у процесу организовања завршних и матурских испита, а тиме и
унапређивања образовног система Републике Србије.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС је дописом број 611-00-523/201202 од 19. 09. 2013. доставило захтев за израду стандарда за предмете енглески, француски,
немачки, руски, италијански и шпански језик на крају обавезног образовања.
Дописом број 110-00-001172/2014-06 од 24.06.2014. Минстарство просвете, науке и
технолошког развоја је Заводу упутило захтев за израду општих стандарда постигнућа за
српски као нематерњи језик.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања
ученичких постигнућа и постигнућа полазника на основу образовних стандарда, што
представља стратешки допринос политици образовања у Републици Србији.
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Специфични циљеви односе се на утврђивање листе знања, вештина и ставова односно
компетенција које ученици треба да усвоје/овладају њима за предмете на крају обавезног
основног образовања, првог и трећег циклуса основног образовања одраслих, општег
средњег и средњег стручног образовања.

Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства
верификације

Урађена експертска верзија
предлога стандарда за предмете
енглески, француски, немачки,
руски, италијански и шпански
језик и за српски као нематерњи
језик.

Дефинисани експертски
стандарди.

Листа предлога
експертских
стандарда.

Урађено емпиријско испитивање
прве верзије предлога стандарда
за предмете енглески,
француски, немачки, руски,
италијански и шпански језик и
српски као нематерњи језик.

Реализовано истраживање,
добијене повратне
информације.

Листа школа;
извештај о
реализацији.

Консултације са стручњацима и
запосленима у образовању о
предлогу стандарда.

Реализована јавна расправа о
предлогу стандарда, добијене
сугестије и предлози за
унапређивање исказа
стандарда.

Листа предлога за
унапређивање
стандарда.

Предлог образовних стандарда
за предмете енглески,
француски, немачки, руски,
италијански и шпански језик за
крај обавезног образовања и
српски као нематерњи језик за
први и други циклус обавезног
образовања, први и трећи
циклус основног образовања
за одрасле и крај средњег
образовања достављен
Министарству просвете, науке
и технолошког развоја и
Националном просветном
савету.

Документ Предлог
образовних
стандарда за
предмете
енглески,
француски,
немачки, руски,
италијански и
шпански језик за
крај обавезног
образовања и за
српски као
нематерњи језик за
први и други
циклус обавезног
образовања, први
и трећи циклус
основног
образовања за

Коначни предлог стандарда за
предмете енглески, француски,
немачки, руски, италијански и
шпански језик и српски као
нематерњи језик припремљен за
процедуру усвајања.

Извештаји о
реализованим
активностима.
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одрасле и крај
средњег
образовања.
ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Време предвиђено за реализацију пројекта је 2 године и биће реализован у две фазе.
Током прве фазе, 2015. године, стандарди су развијани на основу експертске анализе
планова и програма, уџбеника, већ постојећих стандарда за друге наставне предмете и
осталих релевантних докумената и публикација (домаћих и страних) и процене кључних
знања, вештина и ставова и компетенција које би требало да поседују ученици из предмета
енглески, француски, немачки, руски, италијански и шпански језик и предмета српски као
нематерњи језик. Ове експертске процене емпиријски су током 2015. бити проверене на
репрезентативном узорку ученика за српски као нематерњи језик. Узимајући у обзир
добијене резултате, искази стандарда биће ревидирани.
У другој фази, која ће бити реализована током 2016. године, на основу података добијених
овим испитивањем и консултација са националним саветима националних мањина и
представницима стручних друштава и осталих заинтересованих актера биће припремљен
предлог коначне верзије исказа стандарда за српски као нематерњи језик. Након тога,
предлози образовних стандарда биће достављени Министарству просвете, науке и
технолошког развоја и Националном просветном савету, а по усвајању биће предузет низ
активности у области информисања јавности и имплементације.
За стандарде за страни језик није обезбеђена планирана радна група због прописа који
ограничавају број сарадника. Пошто радну групу уместо планираних 28 чини 6 сарадника
(нису заступљени ни сви језици за које се развијају стандарди; недостаје сарадник за
италијански јер се нико није јавио на јавни позив) дошло је до измене у пројектним
активостима за 2016. годину тако да ће се уместо путем тестирања ученика стандарди
проверавати путем испитивања ставова наставника.
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Јануар – март 2016.

Припрема материјала за емпиријско испитивање ствавова
наставника о предлогу стандарда за страни језик.

Јануар –фебруар 2016.

Израда коначне верзије стандарда за српски као нематерњи
језик на основу података из истраживања.

Март 2016.

Консултације са националним саветима националних мањина
о стандардима за српски као нематерњи језик.

Април 2016.

Реализација истраживања о стандардима за стране језике.

Април – јун 2016.

Обрада и анализа података добијених из истраживања о
стандардима за стране језике.

Мај – јун 2016.

Корекције предлога стандарда за српски као нематерњи језик
у складу са предлозима националних савета националних
мањина.

Јун – септембар 2016.

Корекције стандарда за стране језике у складу са добијеним
подацима.

Септембар
2016.

-

октобар Консултације са стручним друштвима и осталом
заинтересованом јавношћу о предлогу стандарда (јавна
расправа).

Новембар 2016.

Израда завршне верзије предлога стандарда.

Децембар 2016.

Достављање Националном просветном савету на усвајање.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС; Национални просветни савет;
наставници у школама; стручни сарадници; директори школа; образовна јавност
ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:

Мисија ОЕБС-а у Србији; Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за
психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду; Филолошки факултет
Универзитета у Београду и Новом Саду, као и други факултети; основне школе, гимназије,
средње стручне школе; стручна друштва, Педагошки завод Војводине
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ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности

Потребна средства Напомена

421000 Стални трошкови
422000 Путни трошкови
423500 Стручне услуге

1.200 000

423400 Специјализоване услуге
426000 Материјал
Тотал динара:

1.200 000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије
Мисија ОЕБС-а
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ, спец. Јелена Најдановић-Томић, руководилац Центра
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1.4. ПРАЋЕЊЕ И ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ ОПШТИХ И МЕЂУПРЕДМЕТНИХ
КОМПЕТЕНЦИЈА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Пројекат Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у
средњем образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме
општих и посебних стандарда постигнућа и програма завршног испита у основном
образовању и васпитању, матурских испита у општем средњем и уметничком образовању
(Закон, члан 22, став 2. тачка 1. алинеја 1 и 5).
Програми и инструменти завршних испита у основном образовању и васпитању, матурских
испита у општем средњем и уметничком образовању заснивају се на образовним
стандардима. Образовни стандарди наводе шта сви ученици треба да разумеју, знају и
могу у одређеним наставним областима, на одређеном нивоу образовног постигнућа.
Образовним стандардима, као исходима учења, постављају се јасни захтеви и очекивања о
постигнућима ученика.
Образовни стандарди за крај средњег образовања развијени су у периоду од 2010. до 2012.
године.
Објављивањем Правилника о општим стандардима постигнућа за крај опшег средњег
образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета
(„Службени гласник РС“, бр. 117/2013) почела је њихова примена у пракси. Ови стандарди
дефинишу опште и међупредметне компетенције које треба да развију сви ученици до
краја средњег образовања. Оне су развијане на основу документа „Кључне компетенције“
Европске комисије из 2009. године, које подразумевају наставу и учење, које доводи до
развоја компетенција неопходних за наставак образовања и квалитетно укључивање у свет
рада и друштвени живот, а које не припадају ни једном предмету посебно већ би требало
да се развијају у оквиру сваког предмета.
Ово је нови концепт у нашем образовном систему, заснован на настави и учењу које води
развоју компетенција и због тога је потребно истражити могућности праћења и процене
остварености компетенција у оквиру појединих наставних предмета. Овим пројектом ће се
пилотирати могући модел праћења и процене четири међупредметне компетенције:
Решавање проблема, Одговоран однос према околини, Дигитална компетенција,
Предузимљивост и оријентација ка предузетништву кроз предмете српски језик и
математика. У овом пројекту нагласак ће бити стављен на праћење и процену остварености
компетенција кроз формативно оцењивање. Један од резултата пројекта биће и
инструменти за формативно праћење и процену компетенција које ће наставници моћи да
користе у школама.
Модел праћења и процене остварености компетенција за четири комптенције развијен у
оквиру овог пројекта у наредном периоду биће примењен и на праћење и процену осталих
међупредметних компетенција и кроз остале наставне предмете.
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Праћење и процена остварености општих и међупредметних
компетенција у средњем образовању Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања такође подржава остваривање различитих циљева који су дефинисани у
следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини,
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баве унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила и потписала Република
Србија: Стратегија остварености образовања у Србији до 2020. године (2012), Стратешки
циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални
план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви остварености у Републици
Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви
остварености (2001), Копенхашка декларација о друштвеном развоју са Светског састанка
на врху за друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању за све
(1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против дискриминације у
васпитању и образовању (1960).
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

У вишегодишњој пракси у државама Европе и света утврђено је да образовни стандарди,
било да упућују на садржину или перформансе, постављају висока очекивања пред ученике
и промовишу праведност у образовању за све ученике.
Сврха образовних стандарда јесте унапређење учења кроз усмеравање на кључне
компетенције; подршка успостављању јавних и објективних критеријума оцењивања;
пружање могућности за самовредновање ученика, наставника и школа; повезивање тестова
знања са образовним стандардима у процесу унутрашњег/спољашњег вредновања;
унапређивање праксе формативног оцењивања као и праћење квалитета образовања у
целини. Поред тога, образовни стандарди утичу на развој ефективнијег курикулума и
стратегија подучавања, те омогућавају свим образовним ресурсима да остваре пун
потенцијал.
Успостављање стандарда постигнућа – образовних стандарда у основном и средњем
образовању важан је корак у процесу организовања завршних и матурских испита, а тиме и
унапређивања образовног система Републике Србије.
Стандарди постигнућа ученика у средњем образовању засновани су на остваривању
општих и међупредметних компетенција чијем развоју се доприноси радом на предметним
компетенцијама. Развој модела праћења и процене остварености међупредметних
компетенција треба да допринесе бољим постигнућима ученика и унапређивању праксе
формативног оцењивања у нашем образовном систему.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања
ученичких постигнућа на основу опших и међупредметних компетенција, што представља
стратешки допринос политици образовања у Републици Србији.
Специфични циљеви односе се на: развијање модела праћења и процене четири
међупредметне компетенције: Решавање проблема, Одговоран однос према околини,
Дигитална компетенција, Предузимљивост и оријентација ка предузетништву кроз
предмете српски језик и математика и утврђивање степена развијености четири
међупредметне компетенције.
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Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства
верификације

Развијен модел праћења
остварености општих и
међупредметних компетенција:
Решавање проблема, Одговоран
однос према околини, Дигитална
компетенција, Предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву кроз предмете
српски језик и математика.

Дефинисана методологија
праћења и вредновања.

Опис поступака и
процедура
методологије.

Спроведено пилот испитивање
остварености општих и
међупредметних компетенција.

Развијени инструменти за
праћење остварености општих
и међупредметних
компетенција.

Извештај о
реализацији.

Дефинисане препоруке за
формативно праћење и процену
остварености општих и
међупредметних компетенција.

Утврђени ефикасни начини
праћења и процене
остварености општих и
међупредметних компетенција.

Листа препорука.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Радна група састављена од координатора из Завода и спољних сарадника
концептуализоваће модел праћења и процене остварености општих и међупредметних
компетенција: Решавање проблема, Одговоран однос према околини, Дигитална
компетенција, Предузимљивост и оријентација ка предузетништву кроз предмете српски
језик и математика.
У оквиру модела биће развијени следећи материјали за емпиријско испитивање; тестови за
ученике, скале самопроцене за ученике, скале процене и упитници за наставнике.
Испитивање ће бити спроведено на пригодном или репрезентативном узорку, а добијени
резултати, поред тога што ће показати ниво остварености општих и међупредметних
компетенција, послужиће да се унапреди модел праћења и процене који би могао да буде
примењен на остале опште и међупредметне компетенције и остале наставне предмете.
На основу добијених резултата, биће дефинисане препоруке за формативно праћење и
процену остварености општих и међупредметних компетенција.
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Јануар – март 2016.

Формирање групе и концептуализација модела праћења и
процене остварености општих и међупредметних
компетенција: Решавање проблема, Одговоран однос према
околини, Дигитална компетенција, Предузимљивост и
оријентација ка предузетништву кроз предмете српски језик и
математика.

Март – април 2016.

Развијање материјала за за емпиријско испитивање.

Април 2016.

Реализација истраживања о стандардима за стране језике.

Април – јун 2016.

Припрема и реализација емпиријског испитивања.

Јун – септембар 2016.

Обрада и анализа резутата.

Октобар – новембар
2016.

Корекције модела на основу добијених резултата и припрема
препорука за формативно оцењивање.

Новембар – децембар
2016.

Израда и објављивање извештаја и препорука.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

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

Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за психологију Филозофског
факултета Универзитета у Београду; други универзитети у Србији; гимназије и средње
стручне школе; стручна друштва
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ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности

Потребна средства Напомена

421000 Стални трошкови
422000 Путни трошкови
423500 Стручне услуге

1.900.000

423400 Специјализоване услуге
426000 Материјал
Тотал динара:

1.900.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ, спец. Јелена Најдановић-Томић, руководилац Центра
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1.5 УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОКВИРА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА - УНИЦЕФ
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Вредновање система образовања представља незаобилазну карику у осигурању квалитета
образовања. Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 72/09 и 52/11) предвиђено је вредновање квалитета рада установе које
подразумева два облика вредновања – самовредновање и спољашње вредновање. Управо
промовисање уједначеног мерења у дефинисаним областима квалитета, на основу
прописаних стандарда, један је од принципа вредновања. Према том концепту вредновања,
предвиђено је да се и самовредновање и спољашње вредновање заснивају на истим
областима, стандардима и индикаторима националног оквира квалитета – Стандарди
квалитета рада предшколских установа.
Примена стандарда квалитета заснива се на стручним пословима Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања у области припреме стандарда квалитета рада установа,
пружањa стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и
надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљањa и обраде података, као
и праћења усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и
васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања
европских земаља (Закон, члан 22, став 2. тачка 1. алинеја 1 и тачке 3, 5 и 7).
На основу Правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС“ 7/11),
састављен је оквир квалитета за вредновање рада предшколских установа у Републици
Србији.
Пројекат Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа
планиран је да се реализује у током 2016. и 2017. године. Приказана средства се односе се
на планиране активности у 2016. години. Пројекат ће се реализовати из средстава донације
канцеларије Уницефа у Београду.
Пројекат ће се реализовати по фазама које ће подразумевати:
• Ревизију и пилотирање стандарда квалитета рада предшколских установа;
•

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

•

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

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских
установа Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања подржава остваривање
различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама, конвенцијама и
декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем квалитета
образовања, а које је усвојила и потписала Република Србија: Стратешки циљеви
образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план
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акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији
(2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001),
Копенхашка декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за друштвени
развој (1995), Светска декларација о квалитетном образовању за све (1990), Конвенција о
правима детета (1989), Конвенција против дискриминације у васпитању и образовању
(1960).
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта је повећање квалитета образовног система на предшколском нивоу
и одговорности предшколских установа према корисницима и друштву.
Специфични циљеви се односе на ревизију постојећих стандарда за вредновање
квалитета рада предшколских установа, на јачање капацитета спољашњих евалуатора и
припремање приручника за вредновање који ће бити намењен и спољашњим
евалуаторима и запосленима у предшколским установама.

Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства
верификације

Ревидирани стандарди
квалитета рада
предшколских установа

Ревидирани и пилотирани
стандарди квалитета рада
предшколских установа

Усвојени
ревидирани
стандарди за ПУ на
Националном
просветном савету.

Ревидирани инструменти за
спољашње вредновање ПУ

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

Инструменти за
спољашње
вреновање

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

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

Приручник за
вредновање ПУ
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Развијен концепт обуке за
спољашње евалуаторе.

Постојање сценарија и
материјала за обуку
спољашњих евалуатора.

Упутства и
презентације за
обуку.

Организована обука
спољашњих евалуатора по
групама.

Обучени сви спољашњи
евалуатори
(150 спољашњих
евалуатора).

Програм рада и
списак полазника
обуке.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Јануар – септембар 2016.

Ревизија стандарда квалитета рада предшколских
установа.

Септембар – децембар 2016.

Ревизија инструмента за спољашње вредновање ПУ

Јануар – јун 2017.

Припремање и штампање Приручника за вредновање

Април – јун 2017.

Развој концепта обуке за спољашње евалуаторе.

Септембар – децембар 2017.

Обука спољашњих евалуатора.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

Спољашњи евалуатори (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања), предшколске установе Републике Србије.
ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:

Стална конференција градова и општина
Стручно удружење медицинских сестара васпитача Србије
Стручно удружење стручних сарадника и сарадника у предшколским установама Србије
Стручно удружење васпитача Србије
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС
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УКУПНА ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 2016. И 2017. ГОДИНУ:

Врста активности
421100 Трошк. платног промета
423400 Услуге штампања

Потребна средства Напомена
60.000
150.000

423500 Стручне услуге

1.515.000

423600 Угоститељске услуге

1.400.000

426000 Материјал

200.000

424900 Специјализоване услуге

510.000

Тотал динара:

3.835.000

ПРЕТПОСТАВКЕ:

–

Успешна сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
(школским управама), просветним саветницима, директорима и
наставницима у школама

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 2016. ГОДИНУ:

Врста активности

Потребна средства Напомена

421100 Трошк. платног промета

20.000

423100 Административне услуге

50.000

423500 Стручне услуге
426000 Материјал
Тотал динара:

1.305.000
130.000
1.505.000

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ:

Врста активности
421100 Трошк. платног промета

Потребна средства Напомена
40.000

423400 Услуге штампања

150.000

423500 Стручне услуге

160.000

423600 Угоститељске услуге
426100 Материјал
424900 Специјализоване услуге
Тотал динара:

1.400.000
70.000
510.000
2.330.000
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: ДОНАТОРСКА СРЕДСТВА - УНИЦЕФ
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ, спец. Јелена Најдановић-Томић, руководилац Центра

Весна Картал, Саветник-координатор
ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА
2.1. ПОДРШКА ШКОЛИ НАКОН СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА

Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe
eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa
измeђу шкoлa (SHARE)
ОПИС, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА
На основу надлежности прописаних чланом 22. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13), Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања обавља стручне послове у вези са обављањем националних
испитивања и праћења ученичких постигнућа, вредновања квалитета рада установа,
пружања стручне подршке Министарству и надлежним саветима по питањима осигурања
квалитета и прикупљања и обраде података, пружање стручне подршке установама у
погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних
стандарда постигнућа ученика и самовредновања установа; припремање материјала за
испитивање и оцењивање ученика, стручних препорука за прилагођавање посебних
стандарда, као и праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета
образовања и васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и
васпитања европских земаља.
Активности у пројекту Подршка школи након спољашњег вредновања заснивају се на
Закону о основама система образовања и васпитања и изменама и допунама („Службени
гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13 чланови 22, 48, 49, 151), Закону о основном
образовању („Службени гласник РС“, 55/13), као и низу подзаконских аката: Правилнику о
стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“ 7/11 и 68/12); Правилнику о
вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, 9/12); Правилнику о
Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, 38/13); Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, 85/13, члан 22) и
Правилнику о испиту и стручном усавршавању просветних саветника („Службени гласник
РС“, 78/13, члан 15).
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Подршка школи након спољшњег вредновања Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања такође подржава остваривање различитих циљева који
су дефинисани у следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним
делом или у целини, баве унапређивањем квалитета образовања, а које је усвојила или
потписала Република Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године
(2013), Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја

172

у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски
циљеви развоја (2001), Копенхашка декларација о друштвеном развоју са Светског
састанка на врху за друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном
образовању за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против
дискриминације у васпитању и образовању (1960).
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Осигурање квалитета образовног система је темељ развоја система образовања у целини. У
претходном, вишегодишњем периоду развијен је низ системских мера које треба да
резултирају квалитетним образовањем за све ученике. Стандардизација у образовању,
национална и међународна испитивања постигнућа ученика, професионализација
наставника и директора школа, самовредновање и спољашње вредновање рада установа
јесу делови система осигурања квалитета у чијем развоју је Завод био значајно ангажован
и дао велики допринос. У наредном периоду Завод ће наставити да прати реализацију ових
активности и учествује у њиховом унапређивању.
Један од механизама осигурања квалитета јесте вредновање квалитета рада установа. У
Србији је спољашње вредновање школа започело 2012. године. У првој години спољашњег
вредновања, у школској 2012/2013. години, извршено је вредновање у 257 основних школа
(21,5% од укупног броја основних школа) и 71 средња школа (13,8% од укупног броја
средњих школа). Од тога, 123 школе (47,8% укупног броја вреднованих школа) није
остварило минимум стандарда. Гледано по нивоима образовања, 36,6% од вреднованих
основних школа и 40,8% од вреднованих средњих школа добило је оцену 1 или 2.
Овако алармантан проценат указује на хитност потребе да се осмисле модели подршке
школама како би податке добијене у оквиру спољашњег вредновања искористиле за
прављење адекватног плана за развој и спровеле активности које ће допринети
унапређивању.
Пројекат је први пут реализован у школској 2014/2015. години као пилот. Добијени
резултати су показали да се напредовање школе највише заснивало на сарадњи и
хоризонталном учењу запослених у установама и између установа. На основу тога,
сачињен је обухватнији пројекат који има за циљ да умрежи школе ради подршке школама
које не испуњавају минимум стандарда квалитета (оцењене оценом 1 или 2). Пројекат се
спроводи у сарадњи са Уницефом и Центром за образовне политике под називом
Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe
eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa
измeђу шкoлa (SHARE).
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта јесте унапређивање система осигурања квалитета, како на нивоу
установе, тако и на нивоу система у целини.
Специфични циљеви се односе на унапређивање квалитета рада школа које нису оствариле
минимум стандарда квалитета, оснаживање запослених у установама за самовредновање
наставе и учења и развојно планирање школе, остваривање сарадње и хоризанталног учења
међу колегама једнаких по позицији и образовању (наставници и директори), развој
капацитета педагошких саветника/спољних сарадника за подршку наставницима и
установама. Програм је такође усмерен и на развој и примену ИКТ компетенција
наставника за развијање и примену онлајн курсева у настави и ваннаставним
активностима.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Пројекат ће бити реализован до краја 2016. године и обухвата три групе активности:
1. Рaзвијање и имплeмeнтација прoгрaма хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa као вид
подршке школама којима је то неопходно.
2. Испитивање eфeктивнoсти хoризoнтaлнoг учeњa кao мeхaнизмa пoдршкe унaпрeђeњу
квaлитeтa рaдa шкoлa.
3. Упoзнaвање стручне и шире jaвнoсти сa знaчajeм тeмe и рeзултaтимa прojeктa.

Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства верификације

Рaзвиjен и
имплeмeнтирaн прoгрaм
хoризoнтaлнoг учeњa
измeђу шкoлa.

Прoгрaм хoризoнтaлнoг
учeњa измeђу шкoлa je
рaзвиjeн и успeшнo
имплeмeнтирaн у 10 пилот
шкoлa и пoстaвљeни су
мeхaнизми зa прoширeњe
и oдрживoст.

Прeдлoг прoгрaмa
хoризoнтaлнoг учeњa;
извeштaj o избoру 10
пилoт шкoлa зa учeшћe у
прojeкту, извeштaj o
избoру мeнтoрa; сцeнaриo
и прaтeћи мaтeриjaли зa
мeнтoрa; извeштaj o
имплeмeнтaциjи 10
aкциoних плaнoвa зa
унaпрeђeњe квaлитeтa
рaдa у шкoлaмa сa
фoкусoм нa прoмeнe у
квaлитeту шкoлa;
рeвидирaн прoгрaм
хoризoнтaлнoг учeњa сa
прeпoрукaмa зa
дoнoсиoцe oдлукa нa
нaциoнaлнoм нивoу зa
успoстaвљaњe
eфeктивнoг и oдрживoг
мeхaнизмa пoдршкe
унaпрeђeњу квaлитeтa
рaдa шкoлa, сцeнaриo
oбукe зa инструктoрe зa
сaвeтникe – спољне
сараднике зa улoгу
мeнтoрa у jaчaњу
кaпaцитeтa шкoлa дa
пружe квaлитeтнo
oбрaзoвaњe, извeштaj o
oбуци саветника спољних
сардника.
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Мониторинг и eвaлуaциja
eфeкaтa прoгрaмa
хoризoнтaлнoг учeњa
измeђу шкoлa.

Eфeктивнoст хoризoнтaлнoг
учeњa кao мeхaнизмa
пoдршкe унaпрeђeњу
квaлитeтa рaдa шкoлa je
eвaлуирaнa.

Oквир зa прaћeњe и
eвaлуaциjу прoгрaмa
хoризoнтaлнoг учeњa,
извeштaj o квaлитeту
прoгрaмa хoризoнтaлнoг
учeњa измeђу шкoлa.

Прoмoвисан знaчaj тeмe
и рeзултaтa прojeктa.

Стручнa и ширa jaвнoст су
упoзнaтe сa тeмoм и
рeзултaтимa прojeктa.

Публикoвaн (пaпирнa и
oнлајн вeрзиja) и
дoстaвљeн свим шкoлaмa
у Србиjи нa ЦД-у Вoдич
зa шкoлe сa примeримa
дoбрe сaрaдњe и
узajaмнoг учeњa измeђу
шкoлa у рaзличитим
oблaстимa квaлитeтa
рaдa.

Прojeкaт и рeзултaти
прojeктa прeдстaвљeни нa
округлим столовима,
кoнфeрeнциjaмa, трибинaмa,
у мeдиjимa, нa рeлeвaнтним
сajтoвимa и друштвeним
мрeжaмa укључујући
Гeнeрaлну скупштину SICIја, у oктoбру 2016.

Oргaнизoвaн oкругли стo
зa рeлeвaнтнe дoнoсиoцe
oдлукa сa циљeм дa сe
прeдстaвe прeпoрукe зa
успoстaвљaњe
eфeктивнoг и oдрживoг
мeхaнизмa пoдршкe
унaпрeђeњу квaлитeтa
рaдa шкoлa.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Октобар – децембар 2015.

Припрeмa прeдлoгa прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa измeђу
шкoлa. Кoнсултaциje сa зaинтeрeсoвaним стрaнaмa o
прeдлoгу прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa. Oргaнизoвaњe
првoг oкруглoг стoлa сa циљeм дa прeдстaви прeдлoг
прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa. Припрeмa oквирa зa
прaћeњe и eвaлуaциjу квaлитeтa и eфeкaтa прoгрaмa
хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. Утврђивaњe
критeриjумa и избoр мeнтoрa. Припрeмa сцeнaриja и
прaтeћих дoкумeнaтa зa oбуку мeнтoрa. Утврђивaњe
критeриjумa зa избoр и избoр 10 пилoт шкoлa. Дaвaњe
мишљeњa у вeзи сa aкциoним плaнoвимa бaзирaним нa
спoљaшњeм врeднoвaњу шкoлa кoje спрoвoдe
хoризoнтaлнo учeњe. Пружaњe пoдршкe мeнтoримa oд
стрaнe пeдaгoшких сaвeтникa тoкoм имплeмeнтaциje
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прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa.
Јануар 2016 – јун 2016.

Повезивање школа, имплементација програма. Реализација
обука и сарадње наставника, оснаживање школа, подршка
у домену (само)вредновања и планирања унапређења рада,
хоризонтално учење; пружaњe пoдршкe мeнтoримa и
школама тoкoм имплeмeнтaциje прoгрaмa хoризoнтaлнoг
учeњa.

Септембар – децембар 2016.

Праћење промене наставне праксе и успешности ученика.
Прикупљање, обрада података и препоруке за систем.
Развој материјала за подршку школама. Eвaлуaциja
квaлитeтa прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa;
припрeмa извeштaja o eфeктимa прoгрaмa хoризoнтaлнoг
учeњa измeђу шкoлa; припрeмa рeвидирaнe вeрзиje
прoгрaмa пoдршкe шкoлaмa крoз хoризoнтaлнo учeњe сa
прeпoрукaмa зa успoстaвљaњe eфeктивнoг и oдрживoг
мeхaнизaмa пoдршкe квaлитeту рaдa шкoлe. Oргaнизaциja
другoг oкруглoг стoлa сa циљeм прeдстaвљaњa прeпoрукa;
прeдстaвљaњe прojeктa нa SICI-ју. Прeглeд, издaвaњe и
дистрибуирaњe Вoдичa зa шкoлe сa примeримa дoбрих
прaкси. Припрeмa сцeнaриja и рeaлизaциja oбукe зa
инструктoрe зa пeдaгoшкe сaвeтникe. Прeдстaвљaњe
прojeктa нa кoнфeрeнциjaмa, трибинaмa, у мeдиjимa, нa
рeлeвaнтним сajтoвимa и друштвeним мрeжaмa.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници, школе у
Србији

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Врста активности
423100 Административне услуге

СРЕДСТВА

–

ИЗВОР

150.000
90.000

423400 Услуге информисања

150.000
3.450.000

423600 Угоститељске услуге

600.000

426000 Материјал

150.000

Тотал динара:

БУЏЕТ

Потребна средства Напомена

423200 Компјутерске услуге

423500 Стручне услуге

ФИНАНСИРАЊА:

4.590.000
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ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА - ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: УНИЦЕФ

Врста активности
421100 Трошкови платног промета

Потребна средства Напомена
20.000

423100 Административне услуге

220.000

423400 Услуге информисања

200.000

423500 Стручне услуге

660.000

423600 Угоститељске услуге

220.000

Тотал динара:

1.320.000

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:
Пројекат подржава Уницеф, Центар за образовне политике и Tим зa сoциjaлнo укључивaњe
и смaњeњe сирoмaштвa Владе Републике Србије, као и међународни партнер: Стална
конференција образовних инспекората из европских земаља (SICI – The Standing
International Conference of Inspectorates)
РЕАЛИЗАЦИЈА: мр Гордана Чапрић, заменик директора
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
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2.2. ПOДРШКА САМОВРЕДНОВАЊУ ШКОЛА У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА
УЧЕНИКА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

У школама у Србији неколико година се реализује процес самовредновања, у седам
кључних области рада школа. У том процесу школе користе Приручник за самовредновање
и вредновање рада школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. У
Приручнику је развијен сет инструмената за вредновање кључних области. Кључна област
– постигнућа ученика – изузетно је важна и обухвата показатеље који се, између осталог,
односе на квалитет знања, оцене и успех, пријемне и квалификационе испите. Различите
анализе, на пример PISA и TIMSS истраживања, као и нека домаћа истраживања, показују
да је наставницима и ученицима потребна додатна подршка која ће допринети побољшању
резултата и олакшати процес самовредновања у овој области. Године 2011, објављен је
нови Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању за чију промену
је наставницима потребна додатна подршка. Пројекат Завода за вредновање квалитета
Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика пружа
подршку наставницима и школама у области вредновања ученичких постигнућа, односно
школског оцењивања и припремања квалитетних задатака за испитивање ученичких
постигнућа и низова задатака објективног типа и стварање услова за квалитетније
самовредновање.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности,
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, 55/13 члан 22).
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа
ученика Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања подржава остваривање
различитих циљева дефинисаних у следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама
које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем квалитета образовања, а који је
усвојила и потписала Република Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020.
године (2013), Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске
уније (2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви
развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003),
Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка декларација о друштвеном развоју са
Светског састанка на врху за друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном
образовању за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против
дискриминације у васпитању и образовању (1960).
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Проблеме у пракси оцењивања ученика у основним школама (нпр. недовољна примена
формативног оцењивања, недостатак аналитичности у оцењивању, нејасна структура
оцене, непрецизна и непотпуна повратна информација, субјективност у оцењивању и
недовољно дефинисани критеријуми оцењивања) потребно је превазилазити додатном
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подршком наставницима.
Да би оцена била објективна и информативна, потребно је, између осталог, подстаћи
примену различитих облика и метода оцењивања у пракси. Један од облика оцењивања
којим се проблеми у оцењивању могу превазићи јесте примена низа задатака објективног
типа (тестова знања) у школском оцењивању.
Наставницима је потребна додатна подршка и обука како би унапредили знања о
карактеристикама, облицима и особинама тестовских задатака, структурирали градиво и
формулисали нивое постигнућа у односу на структурирано градиво, направили добре
задатке за испитивање различитих нивоа постигнућа и припремали низове задатака
објективног типа којима се на ваљан начин испитују постигнућа ученика.
Приступ оцењивању који истиче значај формативног оцењивања и доводи до аналитичке
оцене омогућава разумевање различитих постигнућа ученика и даје јасну слику о свим
њиховим аспектима, као и о зони наредног развоја. Такво оцењивање омогућава ученицима
самосталну процену сопствених постигнућа чиме се, уз јасну и потпуну информацију
наставника о њиховим постигнућима, подстиче њихово брже и лакше напредовање. Овим
наставницима биће омогућено да унапреде процес самовредновања, односно да, пратећи
постигнућа ученика, коригују и усавршавају сопствени начин рада, што ће допринети
бољим постигнућима ученика.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

Показатељи промена

Средства
верификације

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

Реализовано минимално 2
семинара, за 60 учесника.

Евалуациони
листови и
извештаји водитеља
и координатора.
Непосредно
праћење
реализације обуке и
извештаји о
праћењу.

Учесници су стекли додатна
знања о примени аналитичког
оцењивања и принципима
ваљаног оцењивања.
Учесници су спремнији да
заједнички уједначавају
критеријуме оцењивања.
Учесници су стекли додатна
знања о карактеристикама и
облицима тестовских задатака и
особинама доброг задатка.
Учесници су стекли основна
знања о компоновању теста.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Јануар – децембар 2016.

Обавештавање школa и прикупљање информација о
заинтересованим школама.
Сачињавање плана о времену и месту реализације
семинара.

Јануар – децембар 2016.

Израда плана реализације семинара.
Израда уговора за водитеље.
Штампање и дистрибуција материјала за семинар по
школама.
Организација смештаја водитеља по потреби.
Реализација семинара.

Јануар – децембар 2016.

Извештавање о реализованим семинарима.
Штампање и дистрибуција уверења о похађању
семинара.

Децембар 2016.

Припрема завршног извештаја.
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ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

Сви наставници, стручни сарадници и директори у школама у Србији
ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, школске управе, школе
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности
423500 Стручне услуге

Потребна средства Напомена
0

426000 Материјал

200.000

Тотал динара:

200.000

КООРДИНАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ, спец. Јелена Најдановић-Томић, руководилац Центра
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2.3. САМОВРЕДНОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ШКОЛА/УСТАНОВА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих надлежности,
обавља стручне послове у области пружања стручне подршке установама у погледу
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика и самовредновања установа (Закон о основама система образовања и
васпитања, „Службени гласник РС“, број 72/09, члан 22).
Самовредновање се користи као механизам за унапређивање квалитета образовања у
готово свим државама у Европи.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремиo je програм обуке
Самовредновање у функцији развоја школа. Завод од 2006. године кроз акредитовани
семинар Самовредновање у функцији развоја школа пружа подршку школама у процесу
самовредновања. Самовредновање као суштински важан део процеса развоја школа
посебно је актуелизован од 2012. године, када је започео процес спољашњег вредновања
квалитета рада школа.
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Реализација пројекта Самовредновање у функцији развоја школа Завода за вредновање
квалитета образовања и васпитања подржава остваривање различитих циљева
дефинисаних у следећим стратегијама, конвенцијама и декларацијама које се, једним
делом или у целини, баве унапређивањем квалитета образовања, а који је усвојила и
потписала Република Србија: Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године
(2013), Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније
(2009), Национални план акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја
у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски
циљеви развоја (2001), Копенхашка декларација о друштвеном развоју са Светског
састанка на врху за друштвени развој (1995), Светска декларација о квалитетном
образовању за све (1990), Конвенција о правима детета (1989), Конвенција против
дискриминације у васпитању и образовању (1960).
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Постоји потреба за развијањем самовредновања у школама, која може значајно да
унапреди рад организације. Самовредновање школа има искључиво развојну функцију.
Оно се заснива на процесима учења и активног приступа унапређивању сопственог рада и
рада школа. Овим пројектом пружа се додатна подршка процесима самовредновања који
су започети у нашим школама.
Организације које имају развијену праксу самовредновања имају већу успешност у раду,
развијају компетенције својих запослених и омогућавају квалитетније планирање развоја.
Могућности за самовредновање су веће ако се запосленима пружи одређена подршка у
виду обука и инструмената. Поред тога, примена модела хоризонталне евалуације може
значајно да унапреди рад у установама и школама, да подстакне сарадњу и размену
искустава запослених.
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ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

Показатељи промена

Средства
верификације

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

Реализовано минимално 2
семинара за око 60 учесника.
Нова знања о процесу праћења
и процене квалитета рада
школа.

Евалуациони
листови и
извештаји водитеља
и координатора.

Дефинисани елементи циклуса
самовредновања.

Продукти рада
група.

Учесници упознати са
инструментима прикупљања и
анализе података о раду школе.
Сачињене идејне скице за план
вредновања у појединим
областима квалитета рада
школе.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Јануар – децембар 2016.

Обавештавање школa и прикупљање информација о
заинтересованим школама.
Сачињавање плана о времену и месту реализације
семинара.

Јануар – децембар 2016.

Израда плана реализације семинара.
Израда уговора за водитеље.
Штампање и дистрибуција материјала за семинар по
школама.
Организација смештаја водитеља по потреби.
Реализација семинара.

Јануар – децембар 2016.

Извештавање о реализованим семинарима.
Штампање и дистрибуција уверења о похађању
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семинара.
Децембар 2016.

Припрема завршног извештаја.

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

Наставници/васпитачи, стручни сарадници и директори, који ће након завршетка пројекта,
после реализације програма у школама, бити оспособљени за примену самоевалуације у
својим школама.
ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, школске управе, регионални
центри за професионални развој наставника у свим школским управама
ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности

Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге
423600 Угоститељске услуге
426000 Материјал

50.000
100.000

422000 Путни трошкови
Тотал динара:

150.000

КООРДИНАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ, спец. Јелена Најдановић-Томић, руководилац Центра
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ПРОГРАМ 3: ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ
3.1. ПРОЈЕКАТ: ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА И ИСХОДА ПРОГРАМА
ОГЛЕДА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА СИСТЕМA И ДРУГЕ АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКЕ
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА

Правни основ за реализацију овог пројекта су чланови 22, 101. и 178. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013),
којима се прописују стручни послови Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања, међу којима је и вредновање огледа и пружање стручне подршке установама,
Министарству и надлежним саветима.
Према члану 22. наведеног закона Заводу се прописује надлежност за праћење ученичких
постигнућа, пружање стручне подршке Министарству и надлежним саветима по питању
осигурања квалитета и прикупљања и обраде података и пружања стручне подршке
установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и
посебних стандарда постигнућа, самовредновања установа, припремања материјала за
испитивање и оцењивање ученика и стручних препорука за прилагођавање посебних
стандарда постигнућа.
На основу члана 101. истог закона, Завод је надлежан за давање оцене остварености
циљева и исхода на крају одобреног програма огледа и за достављање предлога министру,
који на основу тога и извештаја о праћењу огледа доноси одлуку о његовој даљој примени.
Предвиђено је да период за реализацију програма огледа не може бити дужи од пет година,
при чему се у петој години оглед вреднује. Осим наведеног, члан 178. истог закона
прописује надлежност Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у
вредновању програма огледа чија је реализација започела на основу претходног закона,
што се односи на све постојеће програме огледа у предшколском, основном и средњем
образовању и васпитању.
Други главни основ за реализацију овог пројекта налази се у захтевима садржаним у
документу Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године. Наведена стратегија
усвојена је 2013. године, а посебно поглавље у овом документу посвећено је развоју
основног образовања и васпитања. У конкретизацији активности које треба да допринесу
развоју овог нивоа образовања утврђене су следеће акције: унапредити систем анализе
постигнућа ученика и коришћења резултата анализа за промене у образовној политици и
проширивање репертоара инструмената за вредновање и предмета у којима се врши
вредновање.
Због обима и комплексности пројекта програмирање је извршено кроз две компоненте:
вредновање огледа и аналитичко-истраживачке активности.
1.

Вредновање огледа

Програми огледа се реализују од 2003. године, према претходном Закону о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр.
62/2003, 64/2003, 58/04 и 62/2004). Постојеће програме огледа у предшколским установама,
основним школама и гимназијама иницирале су поједине предшколске установе, основне
школе и гимназије, Заједница гимназија и струковна удружења наставника. С друге стране,
највећи број програма огледа у средњем стручном образовању започет је у оквиру
програма међународне помоћи (КАРДС, ГТЗ), а као иницијатори су се појављивале и
републичке заједнице стручних школа. Иако је Завод од 2009. године успео да изврши
процену остварености циљева и исхода за 49 огледних програма, у систему и даље постоје
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огледи који нису праћени у смислу претходног системског закона, што значи да су и даље
пред Заводом бројне истраживачке и евалуативне активности.
Ограничења која произилазе из временских, материјалних и организационих капацитета
нужно захтевају да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као носилац
политике развоја образовања, одреди највише четири програма огледа на нивоу средњег
стручног образовања које је потребно вредновати до краја шк. 2015/2016. године и у првом
полугодишту школске 2016/2017. године.
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у поступку вредновања огледа
који су већ у систему средњег стручног образовања примењивати тзв. привремену
методологију за вредновање огледа, коју је подржао Савет за стручно образовање и
образовање одраслих. Доношење ове методологије било је нужно због свих ограничења и
пропуста који су постојали у претходном периоду, а односили су се на увођење огледа и
праћење реализације огледа. Највећи број уведених огледа није имао стручне процене и
анализе потреба и изводљивости, због чега се дешавало да се у одређене школе огледи
уводе, а да нису испитане потребе тржишта рада и послодаваца. Исти огледи нису ни
праћени на адекватан начин, тако да постоји велики проблем са недостатком валидних и
поузданих података о квалитету огледа, а који би били искоришћени у поступку
вредновања. Са овим проблемом Завод је упознао Савет за стручно образовање и
образовање одраслих, који је формирао мешовиту радну групу за питања квалитета огледа,
која је припремила концепт привремене методологије за огледе који су у систему. На ове
огледе неће се примењивати методологија огледа која је усвојена у априлу 2014. године,
јер за највећи број огледа ретроактивно прикупљање доказа о квалитету није могуће. У
сваком случају, у тзв. привременој методологији примењују се сви захтеви евалуације у
друштвеним наукама.
Прописане надлежности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у вези са
програмима огледа веома јасно се односе на вредновање остварених резултата у односу на
циљеве и исходе. Због тога ће највећи број пројектних активности бити усмерен на
прикупљање релевантних и објективних података о постигнутим резултатима и за процену
адекватности програма огледа, али и на развој инструмената за објективно мерење
резултата учења и испитивање задовољства учесника у програмима огледа који ће бити
предмет испитивања.
Анализом програмских докумената, на основу којих се реализују програми огледа,
утврђено је да се у дефинисању циљева и исхода образовања у значајном броју програма
није водило рачуна о прецизности и мерљивости истих. Дате формулације могу утицати на
квалитет реализације огледа, самовредновање и интерно вредновање остварености циљева
и исхода, посебно у оним програмима огледа у стручном образовању, који су конципирани
модуларно. Због тога је планирано да се представници Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања укључе у разматрање нових поднетих иницијатива за увођење
огледа, како би се обезбедили услови за доследну примену члана 101. системског закона, а
што је и предвиђено новом методологијом за развој, увођење, праћење и вредновање
програма огледа у средњем стручном образовању.
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2.

Аналитичко-истраживачке активности

Када је у питању друга компонента пројекта – аналитичко-истраживачке активности,
важно је истаћи да резултати ових анализа и истраживања треба да буду основа за
утврђивање предлога за доносиоце одлука у систему, а биће употребљени и за припрему
стручних материјала за унапређивање наставе и учења у основним школама. Индиректно,
резултати истраживања биће употребљени за унапређивање капацитета стручних тимова за
израду задатака и тестова и обуку наставника да тестове и задатке користе у праћењу
напредовања ученика.
Предвиђено је да овај пројекат траје целу годину, при чему су све планиране активности
распоређене према динамици која прати главне догађаје и активности у систему у 2016.
години. Осим тога, потребно је напоменути да ће се одређене анализе и истраживања
обављати на целој популацији (анализе завршног испита), а биће и истраживачких
активности које ће бити реализоване на дефинисаним узорцима.
Пројекат подразумева остваривање низа истраживања различитог обима и обухвата
ученика различитог узраста у основној школи, којима се испитује обим и квалитет
резултата учења, а посебно у односу на стандарде постигнућа на крају првог и другог
циклуса. Ова истраживања треба да допринесу и развоју посебних стандарда постигнућа за
различите нивое у основној школи.
Главне активности у овом пројекту су:






Развој инструмената за праћење и вредновање постигнућа ученика основне школе у
различитим предметима и за различите узрасне нивое.
Примена инструмената у практичном раду школа.
Анализа резултата вредновања на нивоу појединца, одељења, установа, региона и
система.
Припрема предлога за доносиоце одлука, с једне стране, и за установе и
наставнике, с друге стране, за унапређивање наставе и учења у школама.
Израда стручних материјала за наставнике и установе који ће бити у функцији
активности које су усмерене на развој школа и унапређивање наставе и учења.

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

Циљеви и активности пројекта директно или индиректно су повезани са стратегијама,
конвенцијама и декларацијама које се, у појединим деловима или у целини, баве
обезбеђивањем квалитета образовања: Светска декларација о квалитетном образовању за
све (1990); Копенхашка декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за
друштвени развој (1995); Стратешки циљеви образовања и обуке до 2020. године у
земљама Европске уније (2009); Стратегија за смањење сиромаштва (2003); Национални
план акције за децу (2004); Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији
(2006); Преглед реализације Миленијумских циљева развоја у Србији (2005); Стратегија
развоја стручног образовања у Републици Србији (2006); Стратегија развоја образовања
одраслих у Републици Србији (2006); Акциони план за спровођење Стратегије развоја
стручног образовања у Републици Србији, за период 2009–2015. године; Индикатори за
праћење стања у образовању и васпитању, 2011; Стратегија развоја образовања у Србији до
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2020. године.
Када су у питању подзаконска акта, овај пројекат је повезан са методологијом за развој,
увођење, праћење и вредновање програма огледа у средњем стручном образовању, коју је у
форми подзаконског акта донео министар. Методологија је припремљена на иницијативу
Савета за стручно образовање и образовање одраслих, а носилац активности у изради био
је Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Разлози за спровођење пројекта:
–

–
–
–
–

Стварање и развој институционалних услова и капацитета за примену
одредаба Закона о основама система образовања и васпитања које се односе
на програме огледа у предшколском, основном и средњем образовању и
васпитању (регулисање статуса великог броја огледа који трају дуже од
предвиђеног рока, увођење спољашњег вредновања, раздвајање процеса
мониторинга од процеса вредновања).
Обезбеђивање релевантних информација о квалитету и нивоу остварених
циљева и исхода на крају програма огледа на основу којих ће бити донете
одлуке о даљој примени огледа.
Обезбеђивање квалитета образовања кроз селекцију постојећих програма
огледа (промена статуса – укидање или укључивање у систем).
Развој механизама за унапређивање програма образовања и васпитања на
основу релевантних и поузданих истраживачких података.
Развој професионалних капацитета запослених у Заводу за вредновање
квалитета образовања и васпитања за спољашње вредновање рада
образовно-васпитних установа.

Резултати образовних истраживања, на различитим нивоима, од установе до система, имају
недовољан утицај на политику и праксу. Пројекат треба да допринесе да се образовна
политика и пракса развијају и формулишу уз веће коришћење одговарајућих
квантитативних и квалитативних доказа добијених из истраживања, као и да се конкретне
повратне информације из наставне праксе користе на нивоу учионице.
У овом пројекту прикупљају се, анализирају и тумаче различити подаци из домена
осигурања квалитета образовања и васпитања, што је основни захтев за развој и вођење
политике која се заснива на објективним и поузданим подацима.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Због обима и комплексности пројектних активности у пројекту постављена су три
главна циља:
– Спровођење сумативног и спољашњег вредновања рада образовно-васпитних установа у
четири програма огледа у односу на постављене циљеве и исходе образовања.
– Обезбеђивање релевантних, поузданих и објективних података од значаја за осигурање
квалитета образовања и васпитања и развој система за коришћење информација о
резултатима истраживања на различитим нивоима за потребе развоја установа и система
образовања и васпитања.
– Развој система за коришћење информација о резултатима истраживања на различитим
нивоима за потребе развоја установа и система образовања и васпитања.
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Специфични циљеви утврђени су за обе компоненте пројекта и усмерени су на:
–

примену методологије/методологија за вредновање остварености циљева и
исхода образовања и васпитања на крају четири програма огледа (према
захтеву или предлогу Министарства просвете, науке и технолошког
развоја);

–

развој инструмената за вредновање остварености циљева и исхода
образовања и васпитања на крају четири програма огледа;

–

спровођење поступка вредновања остварености циљева и исхода на крају
четири програма огледа;

–

развој капацитета запослених у Заводу за вредновање квалитета образовања
и васпитања за спољашње вредновање рада установа у домену остварености
постављених циљева и исхода образовања на крају програма огледа;

–

остваривање сарадње са Министарством просвете, науке и технолошког
развоја у поступку разматрања иницијатива за одобравање нових програма
огледа;

–

развој поступака и инструмената за вредновање остварености резултата
учења у основној школи, с посебним нагласком на процену остварености
стандарда постигнућа и циљева предмета за које нису донети стандарди;
развој капацитета наставника и установа да резултате испитивања користе
за унапређивање образовне праксе;
развој стручних материјала различитих формата за пружање подршке
наставницима и школама у употреби резултата истраживања за
унапређивање рада и развој установа;
приказивање резултата истраживања доносиоцима одлука у систему и
припремање предлога за предузимање мера и интервенција које могу
допринети остваривању утврђених политика;

–
–
–

–

прикупљање, обрада, анализа и тумачење резултата завршног испита на
крају основног образовања и васпитања и свих других података који се
прикупљају током и након завршног испита, укључујући и пробна
тестирања (јунски рок 2015);

–

анализирање и тумачење резултата спољашњег вредновања квалитета рада
установа које је остварено у периоду од маја 2012. до краја 2014. године;
развој поступака и инструмената за вредновање остварености резултата
учења у основној школи, са посебним нагласком на процену остварености
стандарда постигнућа и циљева предмета за које нису донети стандарди;
примену различитих истраживачких поступака у анализи и тумачењу
резултата испитивања постигнућа ученика;
развој капацитета наставника и установа да резултате испитивања користе
за унапређивање образовне праксе;
развој стручних материјала различитих формата за пружање подршке
наставницима и школама у употреби резултата истраживања за
унапређивање рада и развој установа;
приказивање резултата истраживања доносиоцима одлука у систему и
припремање предлога за предузимање мера и интервенција које могу
допринети остваривању утврђених политика.

–
–
–
–
–
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Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства
верификације

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

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

Компонента 1:
Прикупљене су све
релевантне информације о
програмима огледа у
предшколским установама,
основним и средњим школама
у Србији који се реализују у
школској 2014/2015. години.

База података је анализирана
и одређени су приоритети у
раду и предмет евалуације.
Завод је припремио и
презентовао све релевантне
информације о планираном
поступку вредновања у
четири програма огледа
наручиоцима посла
(Министарство просвете,
науке и технолошког развоја)
и учесницима у програму
огледа (ССООО и образовноваспитне установе).

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

На основу приоритета
одређено је четири
програма огледа који ће
бити предмет
вредновања.
Одржани су састанци са
представницима
Министарства
просвете, науке и
технолошког развоја;
прихваћен је план
вредновања.
Учесници у огледу
располажу
материјалима који
садрже потпуне
информације о
предстојећим
активностима
вредновања.

Постојећи извештаји о
праћењу огледа су
функционално употребљени
за планирање вредновања.
Формирани су стручни
тимови за вредновање
остварености циљева и исхода
на крају четири програма
огледа.

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

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

Примењена је
методологија/методологије за
вредновање остварености
циљева и исхода образовања

У вредновању циљева и
исхода на крају четири
програма огледа користи се
савремена научна

У зависности од
програма огледа, нивоа
образовања, дужине
трајања, обухвата
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на крају четири програма
огледа у основном и средњем
образовању.

методологија/методологије
евалуативног истраживања.

школа и других
специфичности, тимови
су конкретизовали и
спецификовали
евалуативне
активности.

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

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

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

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

Чланови стручних тимова за
вредновање остварују задатке
на основу захтева струке,
ефикасно, благовремено и
тимски.

Оцена остварености
циљева и исхода, уз
предлог за даљу
примену огледа,
благовремено се
доставља
Министарству
просвете, науке и
технолошког развоја.

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

Резултати вредновања
су јавни и доступни
корисницима у
систему.
Резултати вредновања су у
функцији развоја система
образовања и васпитања.

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

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

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

На основу резултата
вредновања, одређени
огледни програми су
добили статус
редовних.
На основу резултата
вредновања, одређени
огледни програми су
прекинути.
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Компонента 2:
Развијени су поступци и
инструменти за процену
резултата наставе и учења за
различите предмете и узрасте
ученика у основној школи.

Наставници користе
различите поступке за
процену резултата наставе и
учења за унапређивање рада.

Анализе ученичких
постигнућа.
Акциони планови.
Педагошка
документација школа.
Нови инструменти и
поступци у школама.
Извештаји и анализе о
истраживањима које
припрема Завод за
вредновање квалитета
образовања и
васпитања.

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

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

Пројекти и акциони
планови оба Завода.

Извештаји о резултатима
испитивања садрже
релевантне податке за
доносиоце одлука.

Стручни материјали и
публикације.

Основне школе користе
резултате истраживања за
развој.

Учињене су промене у
главним програмским
документима школа.

Програмска документа
школа.

Школе добијају боље оцене у
поступку спољашњег
вредновања.

Обуке наставника.

Стручна упутства
Министарства.

Извештаји о
резултатима
спољашњег
вредновања.

Наставници развијају праксу
истраживања и коришћење
резултата за унапређивање
рада.

Наставници спроводе акциона
истраживања у раду у
различитим предметима и
користе поступке и
инструменте које сами
развијају.

Документација
наставника.

Припремљени су релевантни,
поуздани и објективни подаци
о резултатима завршног
испита из јуна 2015. године.

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

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

Припремљени су релевантни,

Резултати спољашњег

Извештај о резултатима

Тестови знања.
Протоколи за праћење
напредовања ученика.
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поуздани и објективни подаци
о квалитету рада школа на
основу утврђених стандарда
квалитета.

вредновања користе се за
акционо планирање у
школама и пружање
адекватне подршке развоју
школа.

спољашњег вредновања
на нивоу Републике,
школске управе, округа,
општине и школе.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност
Компонента 1:

Октобар – децембар Формирање стручних тимова (интерних, екстерних и
2016.
мешовитих) за развој концепта и приступа у вредновању
остварености циљева и исхода на крају програма огледа. Број
тимова зависи од исказаних приоритета Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и расположивих ресурса.
Примена методологије/методологија за вредновање остварености циљева и исхода образовања на крају програма огледа.
Јануар – фебруар 2016.

Развијање инструмената за вредновање остварености циљева и
исхода на крају програма огледа.
Пилотирање и ревизија инструмената.

Март 2016.

Вредновање остварености циљева и исхода на крају програма
огледа на основу утврђене динамике.

Април 2016.

Припрема извештаја са оценом остварености циљева и исхода на
крају програма огледа са предлогом за даљу примену огледа.
Достављање извештаја министру и иницијатору огледа.
Компонента 2:

Октобар
2015
децембар 2016.

Јануар – децембар
2016.

– Прикупљање и унос свих потребних података за планиране
аналитичко-истраживачке активности.

Развој поступака и инструмената за вредновање резултата
наставе и учења у различитим предметима и за различите
узрасне нивое (рад више стручних тимова).

Децембар
2015
јануар 2016.

– Анализирање и тумачење резултата контроле квалитета
оцењивања на завршном испиту на крају основног образовања и
васпитања (јунски рок 2015).

Новембар

– Анализа и тумачење резултата пробних тестирања ученика у

2015
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децембар 2016.

функцији припреме за завршни испит на крају основног
образовања и васпитања (тестирање у 2015. години).
Израда и достављање извештаја.

Новембар
2015
децембар 2016.

– Анализирање и тумачење резултата спољашњег вредновања
квалитета рада установа које је остварено у 2014. и 2015. години.
Израда и достављање
вредновања.

Јуни – септембар 2016.

извештаја

за

различите

периоде

Прикупљање, обрада, анализа и тумачење резултата завршног
испита на крају основног образовања и васпитања (јунски рок
2016).
Израда и достављање извештаја.

Децембар
2015
јануар 2016.

– Анализирање и тумачење резултата контроле квалитета
оцењивања на завршном испиту на крају основног образовања и
васпитања (јунски рок 2015).
Израда и достављање извештаја.

Јануар – децембар
2016.

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

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:

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

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

Врста активности

Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге

300.000

423600 Угоститељске услуге

200.000

426000 Материјал

300.000

422100 Путни трошкови

250.000

Тотал динара:

1.050.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
ПРЕТПОСТАВКЕ:

Благовремено достављање података о приоритетима, статусу програма и потребама
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у области вредновања постојећих
програма огледа у основним и средњим школама, благовремено спровођење поступка
јавних набавки у избору сарадника, благовремени прилив буџетских средстава.
Добијање сагласности за ангажовање спољних сарадника путем јавне набавке.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И ИСТРАЖИВАЊА, Јасмина Ђелић, руководилац Центра
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ПРОГРАМ 4: ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И ИСТРАЖИВАЊУ –
ИПА 2011

ПРОЈЕКАТ 4.1. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ
СТАНДАРДА ЗА КРАЈ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
ОПИС, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА

У складу са чланом 22. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09), између осталог, Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања има надлежност у припреми општих и посебних стандарда постигнућа и
пружању стручне подршке Министарству просвете и надлежним саветима у погледу
праћења и вредновања степена остварености циљева, општих и посебних стандарда
постигнућа ученика. Пошто су 2012. године развијени општи стандарди постигнућа
ученика за крај средњег образовања, образовни стандарди за једанаест наставних предмета
у средњем образовању, који ће бити основ за општу, а делимично и за стручну и уметничку
матуру, Завод ће пружити подршку запосленима у образовању како би их што успешније
имплементирали у наставни процес.
ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА

Овај пројекат се ослања на резулате пројекта Подршка осигурању квалитета система
завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању (ИПА 2008,
приритетна оса 2, пројекат 16) чији је општи циљ развој модерног, ефикасног система
образовања у Србији, који доприноси економском развоју земље у складу са политиком
Европске уније, садржаном у Лисабонској стратегији. Посебан циљ се односио на подршку
развоју и имплементацији осигурања квалитета за опште и средње стручно образовање са
нагласком на развој националног система испита, као и на јачање капацитета
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и других релевантних институција. У
оквиру пројекта развијен је предлог образованих стандарда за 11 наставних предмета у
општем средњем и средњем стручном образовању у делу општеобразовних предмета, као
концепт завршног и матурских испита у чијој основи се налазе образовни стандарди.
Један од услова успешности имплементације новог концепта завршних и матурских испита
јесте прихватање и коришћење образовних стандарда у образовној пракси.
Реализација пројекта Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за
крај средњег образовања Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања
подржава остваривање различитих циљева који су дефинисани у следећим стратегијама,
конвенцијама и декларацијама које се, једним делом или у целини, баве унапређивањем
квалитета образовања, а које је усвојила и потписала Република Србија: Стратегија развоја
образовања у Србији до 2020. године (2013), Стратешки циљеви образовања и обуке до
2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план акције за децу (2004),
Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији (2006), Стратегија за
смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), Копенхашка
декларација о друштвеном развоју са Светског састанка на врху за друштвени развој
(1995), Светска декларација о квалитетном образовању за све (1990), Конвенција о правима
детета (1989), Конвенција против дискриминације у васпитању и образовању (1960).
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РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Завршним и матурским испитима процењује се степен остварености општих и посебних
стандарда постигнућа у основном и средњем образовању и васпитању, а образовни
стандарди представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да усвоје
на крају одређеног нивоа образовања. Образовни стандарди дефинисани су као
компетенције које ученици треба да изграде током средњошколског образовања.
Образовни стандарди засновани су на компетенцијама, а такав приступ представља новину
за већину учесника у образовном процесу у средњем образовању.
Ради успешне имплементације, Завод ће реализовати обуке које треба да допринесу
успешном увођењу стандарда у образовну праксу. У оквиру управо завршеног ИПА 2011
пројекта Министарства просвете, науке и техонолшког развоја Подршка развоју људског
капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала – Развионоца
развијана је и тестирана платформа за онлајн обуку наставника коју је похађало око 8.000
учесника.
Због тога ће се Завод обратити Министарству да омогући да се ова стратешки важна обука
постави на већ постојећу платформу, чиме би се омогућило да у обуци учествују сви
наставници средњих школа, стручни сарадници и директори као и саветници у школским
управама.
ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

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

Очекивани резултати

Показатељи промена

Средства верификације

Припремљени релевантни
документи и материјал за
онлајн обуку.

Утврђен начин на који ће се
справодити онлајн обука и
вредновати постигнућа
учесника обуке.

Концепт обуке и акциони
план реализације онлајн
обуке.

Припремљен садржај
курсева за наставнике
појединих предмета, стручне
сарадника, директоре,
просветне саветнике.

Садржај курсева за
поједине групе учесника.

Ангажовано 20 стручњака за
постављање онлај обука у

Извештај о обуци, листа
урађеног материјала,

Постављени курсеви на
онлајн платформи.
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Реализована обука групе
водитеља – модератора
онлајн обуке.

својству администратора.

Реализована обука
просветних саветника за
пружање подршке
школама у
имплементацији стандарда
и припреми за матурски
испит.

Обучено 120 просветних
саветника.

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

Обучено око 10.000
наставника, директора и
стручних сарадника.

евалуациони лист.

Oбучено око 30 сарадника за
модерацију онлајн обука.

Извештај о обуци,
евалуациони лист.

ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

Динамика

Активност

Јануар – фебруар 2016.

Формирање тима за израду концепта и садржаја обуке.

Март 2016.

Израда концепта, сценарија и садржаја обуке и пратећих
материјала неопходних за реализацију обуке. Обликовање
модула обуке и постављање обуке на онлајн платформу.

Март – април 2016.

Избор будућих водитеља, модератора обуке, на основу
дефинисаних критеријума.

Април 2016.

Реализација обуке водитеља,
просветних саветника.

Април – октобар 2016.

Реализација семинара за наставнике гимназија и средњих
стручних школа.

Децембар 2016.

Извештавање о реализацији обука.

модератора

обуке,

и

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници,
наставници у школама; стручни сарадници; директори школа; образовна јавност
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС (просветни саветници); гимназије
и средње стручне школе и запослени у школама

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:

Врста активности

Потребна средства Напомена

423100 Административне услуге

200.000

423400 Услуге информисања

100.000

423500 Стручне услуге

1.950.000

426000 Материјал
Тотал динара:

2.250.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:

Буџет Републике Србије
НАПОМЕНА: Програмом рада Завода за 2015. годину била је планирана реализација овог

пројекта. Пројекат није реализован због примене одредаба Закона о јавним набавкама и
Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава, због којих Завод није био у могућности да
ангажује сараднике потребне за реализацију овог посла током 2015. године.
РЕАЛИЗАЦИЈА:
ЦЕНТАР ЗА СТАНДАРДЕ, спец. Јелена Најдановић-Томић, руководилац Центра
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА
ЗА 2016. ГОДИНУ
У оквиру Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања обављају се стручни
послови у области праћења и вредновања степена остварености циљева, задатака и општих
и посебних стандарда знања по нивоима и врстама, као и други послови законом
дефинисани. Највећи део задатака односи се на: препоруке за доношење стратешких
одлука за развој и унапређивање образовног система, спровођење механизама осигурања
квалитета система образовања, међународну сарадњу на плану развоја образовног система,
стручно-педагошку помоћ и сарадњу са образовно-васпитним институцијама и установама
у области вредновања и самовредновања, развој система вредновања квалитета огледа,
развој инструмената за испитивање постигнућа ученика, праћење постигнућа ученика,
развој образовних стандарда и друго.
У складу са законским надлежностима, приоритетима Владе и Стратешким планом Завода
за вредновање квалитета образовања и васпитања, руководећи се достављеним
инструкцијама Министарства финансија РС, вредност укупног буџета износи 79.043.000,
односно, 67.973.000 са буџетских средстава и 2.250.000 из средстава ИПЕ 2011. Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру Плана и програма рада за 2016.
годину планирао је реализацију 10 пројеката у оквиру програма ВРЕДНОВАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА у укупној вредности од 24.480.000 динара.
ПРОГРАМ 1.
У оквиру програмске области ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА, Завод
ће организовати: програмске активности из домена припреме општих стандарда
постигнућа; пружање стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког
развоја и надлежним саветима по питању осигурања квалитета и прикупљања и обраде
података; праћење ученичких постигнућа, припремање материјала за испитивање и
оцењивање ученика, припремање програма и инструмената завршног испита.
ПРОГРАМ 2.
У оквиру програмске области ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У
ДОМЕНИМА ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА, Завод ће организовати активности из
домена пружања стручне подршке установама у погледу праћења и вредновања степена
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и
самовредновања установа, као и припремање материјала за испитивање и оцењивање
ученика.
ПРОГРАМ 3.
У оквиру програмске области ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ, Завод ће
организовати програмске активности из домена вредновања огледа и праћења
усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са
системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља.
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ПРОГРАМ 4.
У оквиру програмске области ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЉУДСКОГ КАПИТАЛА И
ИСТРАЖИВАЊУ – ИПА 2011, Завод ће организовати обуке запослених у образовању за
примену образовних стандарда за крај средњег образовања.
*********
У оквиру Плана и програма рада за 2016. годину, планирано је 10 пројеката, од чега 7 у
оквиру републичког буџета, 2 са рачуна сопствених средстава и 2 из донаторских
средстава Уницефа, у укупном износу планираних средстава од 24.480.000 динара.
ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања
1.1. Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе
1.2. Припремање програма, инструмената и реализација завршног испита у основном
образовању
1.3. Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања и српски
као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања
1.4. Праћење и процена остварености општих и међупредметних компетенција у средњем
образовању
1.5 Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа - Уницеф
ПРОГРАМ 2: Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и
самовредновања
2.1.-а Подршка школи након спољашњег вредновања- буџет
2.1.-б Подршка школи након спољашњег вредновања- донација Уницеф
2.2. Пoдршка самовредновању школа у области образовних постигнућа ученика
2.3. Самовредновање у функцији развоја школа
ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању
3.1. Вредновање остварености циљева и исхода програма огледа у функцији развоја
системa и друге аналитичко-истраживачке активности у области осигурања квалитета
образовања и васпитања
ПРОГРАМ 4: Подршка развоју људског капитала и истраживању
4.1. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за крај средњег
образовања – ИПА 2011
Пројекти који предвиђају активности усмерене на испитивање постигнућа ученика,
осигурање квалитета рада установа и истраживања у образовању захтевају средства
у укупном износу од 24.480.000 динара.

***********
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У оквиру Плана и програма за 2016. годину, предложени програми се односе на развој
стандарда, развој инструмената за вредновање ученичких постигнућа, имплементацију
образовних стандарда и друге активности које се заснивају на истраживањима у којима
учешће узима велики број учесника уз знатну количину пратећег материјала (пре свега
тестова). За извршење тих активности ангажују се средства на позицијама 422, 423 и 426.
Због посебних захтева које претпоставља реализација завршних испита, потребно је
ангажовати средства на позицијама 421, 512 и 515.
Због сложености задатака и обима послова, Завод у складу са чланом 23. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13) образује
посебне стручне комисије у области образовања и васпитања, ангажује научне
истраживачке институције, односно додатну стручну или техничку помоћ.
Радни тимови се организују у светлу примене Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/2012). Због овог поступања, Завод је у одређеној мери лимитиран да
ефикасно и делотворно извршава поверене му послове. Наиме, компликована процедура
прикупљања документације демотивише одређене профиле стручњака који не учествују у
позиву. Такође, због Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015) Завод није био у могућности да ангажује
потребне сараднике. Због тога пројекат 1.3 и 2.2, иако планирани у 2015. години, нису
могли бити реализовани и пренети су у 2016. годину.
У перспективи, уколико се не предузму адекватни кораци, ова ситуација ће се значајно
одразити на остваривање квалитета услуга, а тренутно има директне импликације на
укупну реализацију програмских активности и планирани буџет.
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ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ СРЕДСТВИМА

У складу са дописом Министарства финансија број 401-00-03074/2015-03 од 18. новембра
2015. године доставили смо надлежном ресорном министарству Предлог финансијског
плана Завода за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину по програмској
класификацији.
Увидом у буџет Завода усвојен Законом о буџету републике Србије за 2016. годину
(„Службени гласник РС“, бр. 103/2015. године) уочили смо да је Заводу опредељено мање
средстава на извору финансирања 01 – буџетска средства, као и структурне грешке везане за
Програмску активност два и четири Завода. С обзиром да је у питању значајан износ
недостајућих буџетских средстава од 14.100.000,00 динара, доводи се у питање нормално
функционисање редовних активности Завода као и реализација завршног испита; молимо
Вас да размотрите могућност исправке буџета Завода за 2016. годину које су настале као
резултат техничке грешке приликом уноса података из Предлога финансијског плана Завода
у апликацију Министарства финансија и да нам обезбедите недостајућа средства, те да
интервенишете у том смислу путем промене апропријација.
Потребно је извршити следеће корекције:
1. Надокнадити недостајућих 14.100.000,00 динара са извора финансирања 01 – буџетска
средства, везано за Програмску активност 1 (2001 – 0008 – Осигурање квалитета у систему
образовања). Кратак табеларни приказ додатних средстава по апропријацијама на трећем
нивоу, као и детаљан табеларни приказ на четвртом нивоу, дате су у табелама које следе у
прилогу.
2. Потребно је извршити структурну промену везану за Програмску активност 2 – (2001 0009 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања),
на извору финансирања 04 – сопствена средства, на начин да се износ од 2.285.000,00
динара пребаци са квоте 411 – плате, где су средства грешком опредељена, на квоту 423 –
услуге по уговору, у истом износу, а како је и било првобитно планирано.
3. Потребно је извршити структурну промену везану за Програмску активност 4 – (2001 4007 – Подршка развоју људског капитала и истраживању, ИПА 2011, на начин да се
пребаци износ од 100.000,00 динара са економске позиције 423 – услуге по уговору на
позицију 426 – материјал, како је било првобитно планирано.
4. Такође молимо да се у овој фази измене апропријација на извору финансирања 04 –
Сопствена средства определи износ од 550.000,00 динара на економској класификацији
416111 – јубиларне награде, уместо првобитно планираних 360.000,00 динара. У питању је
грешка у обрачуну реалних потреба, настала због кратког рока за израду Предлога
финансијског плана којег смо имали на располагању. У питању је Програмска активност 1
(2001 – 0008), на извору финансирања 04 – сопствена средства.
У наставку текста следи табеларни приказ предложених и недостајућих средстава .
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Приказ недостајућих средстава
Програмска активност 1 (2001 – 0008) – Осигурање квалитета у систему образовања
Извор финансирања 01 – буџетска средства
Економска
класификација

423 –
уговору

Услуге

Предложена средства
за 2016. годину
Предлогом буџета
Завода

Одобрена средства за
буџет 2016. године

Недостајућа средства

по

19.632.000,00

17.790.000,00

1.842.000,00

424 -Специјализоване
услуге

530.000,00

-

530.000,00

425 – Текуће поправке

797.000,00

-

797.000,00

6.770.000,00

-

6.770.000,00

462
–
Дотације
непрофитним орган.

390.000,00

-

390.000,00

482 - Порези

120.000,00

-

120.000,00

1.000,00

-

1.000,00

3.150.000,00

-

3.150.000,00

500.000,00

-

500.000,00

Укупно:

14.100.000,00

426 – Материјал

483 – Новчане казне и
пенали
512 - Опрема
515 – Нематеријална
имовина

ДИРЕКТОР
Др Драган Банићевић
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