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ДЕЛОКРУГ РАДА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА 

 

Делокруг рада 

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

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

Завод обавља стручне послове кроз три организациона Центра.  

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

1) израђује образовне стандарде; 

2) развија стандарде квалитета рада установа; 

3) учествује у спољашњем вредновању рада установа; 

4) развија методологију и инструменте за самовредновање и спољашње 
вредновање рада установа; 

5) развија и остварује програме обука у области самовредновања; 

6) развија и остварује програме обуке за процену педагошке додате вредности      

    школе као показатеља квалитета рада установе; 

7) развија и остварује програме обука у области праћења напредовања ученика и  

    оцењивања припрема и објављује публикације из области осигурања    

    квалитета рада установа; 

          8) припрема публикације из области спољашњег вредновања система,    

              самовредновања установа и промоције квалитета установа. 

У оквиру Центра за националне испите обавља следеће стручне послове: 

1) учествује у планирању стратегије и методологије спровођења испита; 

2) конструише задатке, тестове, испитне материјале; 

3) припрема предлог програма испита; 

4) објављује испитне каталоге; 
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5) израђује и публикује радне материјале и приручнике за припремање испита; 

6) учествује у организацији и спровођењу свих врста националних испитивања    

    укључујући завршни испит у основном образовању и матуру у средњем  

    образовању и васпитању за општеобразовне предмете; 

7) пружа стручну помоћ и подршку у припреми стручне и уметничке матуре; 

8) учествује у изради извештаја о резултатима националних испитивања; 

9) развија и остварује програме обука за квалитетну припрему и спровођење 
свих фаза испита; 

        10) израђује и одржава банке задатака за национална испитивања. 

У оквиру Центра за међународна, национална испитивања и развојно-
истраживачке послове обавља следеће стручне послове: 

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

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

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

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

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

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

7) спроводи вредновање огледа у образовању и васпитању.  

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

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

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

Организациона структура Завода 

Ради остваривања задатака из делокруга рада, Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Заводу, систематизовано је 40 извршилаца. 

Правилником је уређена унутрашња организација, систематизација радних места, 
структура и број запослених, назив радних места, опис послова, одговорност и захтевана 
стручност. 



 

 6

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

1. КАБИНЕТ 

2. СЕКРЕТАРИЈАТ 

3. ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА 

4. ЦЕНТАР ЗА НАЦИОНАЛНЕ ИСПИТЕ: 

5.ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНА, НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА И РАЗВОЈНО-    

   ИСТРАЖИВАЧКЕ ПОСЛОВЕ  

6. СЛУЖБА ЗА ИЗДАВАЧКО-ТЕХНИЧКЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ. 

 

Постојећи правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
предвиђа 40 радних места.  

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 61/2017) ограничен је 
број запослених на 35.  

У оквиру буџета Републике Србије у овом тренутку финансира се рад 31 извршиоца, 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 47) да Завод може да ангажује спољне сараднике за одређене активности и пројекте, 
због чега се у планирању буџета навећим делом опредељују средства за финансирање 
економске класификације 423000 – услуге по уговору. 
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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 Плате 

   412 Социјални доприноси на терет послодавца 

   413 Накнаде у натури 

   414 Социјална давања запосленима (боловања) 

   416 Награде запосленима 

   421 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 
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.  

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ЗА 2020. И 
2021. ГОДИНУ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 

 

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 
 
 
 

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

 
 
Раздео: 26.0 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 
Глава: 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
Корисник:   13710 - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
 
 
Опште образложење корисника: 
 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о 
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике 
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 73/04, 5/14 и 45/15), ради обављања развојних, саветодавних, 
истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем 
образовању и васпитању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, у даљем тексту: Закон) ради праћења, обезбеђивања и 
унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. 
На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и 
друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. 
Завод обавља следеће стручне послове: 

– израђује образовне стандарде; 
– развија стандарде квалитета рада установа; 
– учествује у спољашњем вредновању рада установа; 
– развија методологију и инструменте за самовредновање и спољашње вредновање 

рада установа; 
– развија и остварује програме обука у области самовредновања; 
– развија и остварује програме обуке за процену педагошке додате вредности 

школе као показатеља квалитета рада установе; 
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– развија и остварује програме обука у области праћења напредовања ученика и 
оцењивања припрема и објављује публикације из области осигурања квалитета 
рада установа; 

– припрема публикације из области спољашњег вредновања система, 
самовредновања установа и промоције квалитета установа. 

– учествује у планирању стратегије и методологије спровођења испита; 
– конструише задатке, тестове, испитне материјале; 
– припрема предлог програма испита; 
– објављује испитне каталоге; 
– израђује и публикује радне материјале и приручнике за припремање испита; 
– учествује у организацији и спровођењу свих врста националних испитивања 

укључујући завршни испит у основном образовању и матуру у средњем 
образовању и васпитању за општеобразовне предмете; 

– пружа стручну помоћ и подршку у припреми стручне и уметничке матуре; 
– учествује у изради извештаја о резултатима националних испитивања; 
– развија и остварује програме обука за квалитетну припрему и спровођење свих 

фаза испита; 
– израђује и одржава банке задатака за национална испитивања. 
– учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег вредновања 

система образовања и васпитања; 
– учествује у спровођењу међународних и других истраживања од значаја за 

квалитет образовања и васпитања; 
– припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, 

спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа ученика и додате 
вредности у образовању и васпитању; 

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

– спроводи истраживачке и евалуационе студије у области образовања и 
васпитања; 

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

– спроводи вредновање огледа у образовању и васпитању.  
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ПРОГРАМ 2001 
 
НАЗИВ Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
СЕКТОР Образовање, ЗВКОВ 
 
Сврха Осигурање квалитета система образовања и васпитања 
 
Опис Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обављастручне 

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

Правни основ Закон о основама система образовања и васпитања;  
                          Одлука о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и     
                          васпитања Владе Републике Србије. 
Одговорно лице Др Бранислав Ранђеловић 
Циљеви програма 
 
Циљ 1:  Унапређење система осигурања квалитета образовања     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021

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

да/не 
 

2015 
 

да 
 

да 
 

да 
 

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Реализовани семинари и развијени 
материјали за подршку наставницима и 
установама у доменима образовних 
стандарда, праћења, вредновања и 
оцењивања ученичких постигнућа, као 
и самовредновања и вредновања 
установа. 
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

број  
реализованих 

семинара  
2015 да да да да 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Циљ 3:  Истраживање и вредновање у образовању     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Извршена истраживања о 
постигнућима ученика у функцији 
креирања образовних политика и 
образовне праксе и сачињени 
релевантни извештаји са препорукама. 
Извор верификације:  Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije и 
http://vrednovanje.ceo.edu.rs/ 

Број 
извештаја 

 
2017 да да да да 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 

0008 – Осигурање квалитета у систему образовања 
 
 
 
Назив  Осигурање квалитета у систему образовања 
 
Тип  Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха  Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Обављање стручних послова који се односе на систем осигурања квалитета 

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

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број докумената који се односе на 
ревизију и имплементацију стандарда и 
процедуре вредновања квалитета рада 
установа 
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 
 

Број 
докумената 

2016  2 2 2 0 

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

Брoj  
семинара 

 
2015 5 3 3 3 
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Циљ 2: Припремање програма и инструмената за завршни испит и реализација 
завршног испита у основном образовању и припремање програма и инструмената 
опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању 
(на српском језику и језицима националних мањина). 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број сачињених тестова који 
задовољавају критеријуме ваљаности и 
поузданости, базирани на образовним 
стандардима употребљени су у процесима 
припреме и реализације завршног испита 
у основном образовању.  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Извештај републичке комисије за 
завршни испит, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
школе. 

Број  
тестова 

   
2015 90 93 93 93 

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

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

Број 
тестова 

 
2016 2 50 100 150 

 
 

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број стандард-докумената постигнућа 
ученика за крај основног и крај средњег 
образовања  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Записници са састанака  Националног 
просветног савета, Службени Гласник 
РС. 

Број  
станадард 

докумената  
2016 6 1 3 0 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА – 2019. година 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0008 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 73.661.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      
 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.439.000
411100 Плате,  додаци и накнаде запослених                    27.439.000

 
             Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); Уредба о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. 

Из наведених разлога, првобитно смо планирали зараде за 31 запосленог за 2019. 
годину, у складу  са одобреним лимитом; напомињемо да у складу са Законом о 
максималном броју запослених у јавним службама и по одобреној систематизацији, Завод 
има право да ангажује 35 запослених. 

С обзиром да су се испуниле повољне макроекономске претпоставке за ребаланс 
буџета а на основу посебних фискалних правила утврђених законом којима се уређује 
буџетски систем, Заводу је одобрено повећање плата (цене рада) у износу од 9% за 
новембарску плату која се исплаћује по квоти за месец децембар 2019. године. 

За ту сврху извршено је увећање опредељених средстава на апропријацији за плате, 
које ће омогућити наведену исплату. 

Средства опредељена на економској класификацији 4111 – Плате, увећана је за 
180.000 динара у односу на иницијални буџет Завода. 

 
 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.706.000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3.293.000
412200 Допринос за здравствено осигурање               1.413.000  
            Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на терет 
послодавца односи се на планираних 31 извршиоца, а односе се на припадајуће порез и 
доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата запослених, у складу са 
законом. 
          Опредељена средства увећана су по ребалансу на економској класификацији 4121 – 
Допринос за пио, за износ од 22.000 динара, а на класификацији 4122 – Допринос за 
здравство, за износ од 9.000 динара. 

  
 
413000 Накнаде у натури 1.000

 
Отварамо апропријацију за случај потребе. 
 

414000 Социјална давања запосленима 170.000
414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 170.000

 
Планирамо отпремнину за одлазак у пензију за једног запосленог. 
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415000 Накнада трошкова за запослене 1.400.000
415100 Накнада трошкова за запослене 1.400.000
 

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

 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1. 000
416100 Награде запосленима 1. 000
Отварамо апропријацију за случај потребе. 
 
421000 Стални трошкови 3.680.000
421100 Трошкови платног промета 192.000
421200 Услуге за електричну енергију 1.684.000
421300 Комуналне услуге 722.000
421400 Услуге комуникација 952.000
421500 Трошкови осигурања 130.000
 

Ови трошкови обезбеђују нормално функционисање редовног процеса рада Завода, 
као и за одвијање програмских активности. 

Више планираних средстава за буџетску 2019. годину у износу од 900.000 динара 
на класификацији 421 – Стални трошкови, по ребалансу смо преусмерили на буџетске 
линије 422 – Трошкови путовања, у износу од 300.000 динара и 423 – Услуге по уговору, у 
износу од 600.000 динара, ради обезбеђења редовног функционисања процеса рада.  

 
 
422000 Трошкови путовања 2.632.000
422100 Трошкови службених путовања у земљи 150.000
422200 Трошкови службених путовања у иностранство 2.432.000
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50.000

 
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.  

Завод је у оквиру својих надлежности одређених законом и истраживачка 
институција која своје резултате представља на научним конференцијама у земљи и 
иностранству; поред тога, запослени Завода такође стичу неопходна искуства на 
поменутим конференцијама и стручним скуповима, која су потребна за реализацију 
међународних истраживања и тестирања. Наши запослени именовани су од стране 
ресорног министарства као главни национални координатори међународних истраживања 
PISA 2021 и PIRLS 2021, те смо недостајућа средства у износу од 300.000 динара 
преусмерили са буџетске линије 421 на линију 422, а за неопходно покриће наведених 
трошкова. 
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423000 Услуге по уговору 25.095.000
423100 Административне услуге 350.000
423200 Компјутерске услуге 1.440.000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 185.000
423400 Услуге информисања 200.000
423500 Стручне услуге 21.230.000
423600 Угоститељске услуге 590.000
423700 Репрезентација 520.000
423900 Остале опште услуге 580.000
 
            Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника обучених 
стручњака за израду задатака и тестовног материјала и аналитичке послове, услуге 
испитивача и водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука 
наставника  (423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију 
семинара (423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге везане за активност 
реализације уписа у средње школе (423200), као и услуге штампе радних и промотивних 
материјала (423400). 

            Недостајућа средства у износу од 600.000 динара преусмерили смо, по ребалансу, са 
буџетске линије 421 на линију 423 а за неопходно покриће наведених трошкова. Средства 
опредељена на економској класификацији 4235 – Стручне услуге, увећана је за 530.000 
динара у односу на иницијални буџет Завода, а класификацију 4237 – Трошкови 
репрезентације, увећали смо за износ од потребних 70.000 динара, за покриће трошкова 
сокова, кафе, воде и слично. 

 

424000 Специјализоване услуге 1.000
424911 Остале специјализоване услуге 1.000
Отварамо апропријацију за случај потребе 
        

425000 Текуће поправке и одржавање 350.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграде -
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 350.000
 

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

 

426000 Материјал 3.463.000
426100 Административни материјал 2.200.000
426300 Стручна литература 250.000
426400 Дизел гориво 215.000
426800 Материјал за хигијену 300.000
426900 Алат и инвентар 498.000
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Канцеларијски материјал користиће се за редовно функционисање Завода, као и за 
финансирање програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе, 
односно, за штампу тестова и испитног материјала.   
Средства су планирана и за набавку стучне литературе за потребе запослених, дизел горива 
за службени аутомобил, одржавање хигијене зграде, као и за набавку потрошног 
материјала (екстерни хард-дискови, мишеви, тастаруре, катери,остали потрошни 
материјал, и набавку тракастих завеса, зимских и летњих гума за службени аутомобил и 
осталог ситног инвентара). 

 

462000 Дотације међународним организацијама 1.000
462100 Текуће дотације 1.000
Отварамо апропријацију за случај потребе. 

 
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   20.000
482100 Остали порези 10.000
482200 Обавезне таксе 10.000

Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе, обавезне таксе; ова 
средства су намењена за редован рад и функционисање Завода. 

 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова   1.000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   1.000
Отварамо апропријацију за случај потребе. 

 
 
485000 Накнада штете 1.000
485100 Накнада штете 1.000
Отварамо апропријацију за случај потребе. 
 

512000 Машине и опрема 1.000.000
512200 Административна опрема 1.000.000
 

Планирамо набавку опреме потребну за функционисање Завода - компјутерску опрему 
(радни процесор, монитори, лап-топ и остало).  

 

515000 Нематеријална имовина 3.700.000
515100 Нематеријална имовина 3.700.000
 

Планирана је набавка лиценци, а набавка софтвера планирана је за прикупљање, 
складиштење и обраду података у фази припрема за матурске испите у оквиру буџетског 
пројекта 1.3. – Развој националних испита у средњем образовању. 
У питању је веома скуп софтвер који ће одговорити бројним захтевима пројекта везаних 
за увођење матурског испита у систему образовања, те ће се наведени софтвер 
надограђивати у више наврата, током неколико буџетских година. 
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Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001 - 
0008 
 

Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 73.661.000 динара. 
Потребе Завода (општи трошкови): 54.481.000 
Пројекти са буџета: 19.180.000 
 
 
 
Буџетски пројекти: 
 

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

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

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

1.4. Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за 
предмет матерњи језик – буџет. 

1.5. Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег 
средњег образовања – буџет. 
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04 – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  - 2001-0008– 2019. 
година 

 
             Укупан износ планираних расхода из сопствених средстава за реализацију ове 
програмске активности износи 17.420.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      
 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.357.000
411100 Плате,  додаци и накнаде запослених                  1.357.000 
 
             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. 

 За потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо средства у 
износу од 1.357.000 динара за економску класификацију 411, због финансирања 
прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу, нарочито у време 
организације и реализације завршног испита. Такође наглашавамо да прековремени рад 
никада нисмо финансирали из буџетских средстава, а да потребе за исплатом 
прековременог рада постоје због недовољног броја запослених у Заводу. 
 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.732.000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2.662.000
412200 Допринос за здравствено осигурање                   70.000  
412300 Допринос за незапосленост 0
 

Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  
социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата прековременог 
рада у 2019. години, везано за економске класификације доприноса на терет 
послодавца 412111 – 162.000 динара и  412211 – 70.000 динара, у укупном износу за 
поменуту намену од 232.000 динара. 

Поред наведеног, а у складу са чланом 119. став 5 Закона о раду ("Службени 
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), којим се регулишу „друга примања“, 
односно, могућност да послодавац може запосленима уплаћивати премију за 
добровољно додатно пензионо осигурање  а у циљу спровођења квалитетне 
додатне социјалне заштите, планирамо износ од 2.500.000 динара за поменуту 
намену. Потребан износ планирамо на економској класификацији: 
412112 – допринос за добровољно пензијско и инвалидско осигурање – 2.500.000 
 
413000 Накнаде у натури 220.000
413100 Пакетићи за децу запослених 220.000

 
Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, на 

економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 динара, а у 
складу са чланом 119. став 2. Закона о раду (“Службени гласник РС“, бр. 75/2014). 
 
414000 Социјална давања запосленима 700.000
414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 300.000
414411 Помоћ у медицинском лечењу запослених 400.000
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Средства планирамо за исплату наведених потреба запосленима, у складу са законом 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 550.000
416100 Јубиларне награде 550.000
 
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 укупног 
радног стажа запослених.У 2019. години троје запослених Завода остварују право на 
јубиларну награду. 

 
421000 Стални трошкови 823.000
421100 Трошкови платног промета 45.000
421400 Услуге комуникација 100.000
421600 Закуп опреме 80.000
421900 Остали трошкови 598.000
 
Средства су планирана за покриће трошкова платног промета Управе за трезор и за 
евентуални најам штампарске машине у време штампе тестова за завршни испит, као 
испомоћ. 
Средства планирана на конту 421919 – остали непоменути трошкови у износу од 
598.000 динара, планирамо за покриће трошкова чланарине спорским удружењима 
за рекреацију запослених, а у складу са законом о безбедности и здрављу на раду. 

 
 

422000 Трошкови путовања 30.000
422100 Трошкови службених путовања у земљи 30.000
 

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 и у оквиру редовног рада. 

 

423000 Услуге по уговору 6.820.000
423500 Стручне услуге 5.050.000
423600 Угоститељске услуге 50.000
423700 Репрезентација 1.120.000
423900 Остале опште услуге 600.000
 

             Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника обучених 
стручњака за израду задатака и тестовног материјала и аналитичке послове (423500), 
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара (423600),  

Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне услуге, биће 
потребни за исплату ауторских хонорара спољних сарадника, а за реализацију дела 
пројекта 1.2, који се финансира са сопствених средстава, и то око 100 сарадника 
ангажованих путем уговора о ауторском делу. 
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Трошкове репрезентације и поклона такође исплаћујемо са сопствених средстава. 
 

424000 Специјализоване услуге 700.000
424311 – Здравствена заштита по уговору 498.000
424900 – Остале специјализоване услуге 202.000
 

Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске услуге, у 
износу од 498.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски преглед 
запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге – организација 
обука на терену у оквиру буџетског пројекта. 

 
 

425000 Текуће поправке и одржавање 748.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграде 598.000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000
 
4251 - Средства су планирана за послове реорганизације постојећих просторија  у сутерену 
Завода као и у информатичком кабинету, а ради адаптације и отварања нових сала за рад. 
Преостала планирана средства на овој економској класификацији биће уложена у 
неопходно кречење неких канцеларија.     
4252 - За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне делатности 
Завода за које немамо довољно опредељених буџетских средстава, планирамо средства на 
економској класификацији 425200, и то за потребе сервиса  службеног аутомобила и 
одржавање остале опреме у Заводу. 

 
426000 Материјал 200.000
426100 Административни материјал 100.000
426400 Дизел гориво 100.000
 
За потребе набавке горива за службени аутомобил (измена по ребалансу) за редовно 
функционисање процеса рада у Заводу, као и за потребе замене осушених стабала у 
дворишту Завода (426131 – цвеће и зеленило). 
 
462000 Дотације међународним организацијама 420.000
462100 Текуће дотације 420.000
Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне чланарине на име 
чланства за 2020. годину међународној организацији SICI из области образовања. 
 

 
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   150.000
482200 Обавезне таксе 75.000
482300 Новчане казне 75.000
За покриће могућих судских трошкова и осталих трошкова у складу са законом. 
 
 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000
Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске позиције.  
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485000 Накнада штете 100.000
485100 Накнада штете 100.000
Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске позиције.  

 

512000 Машине и опрема 1.770.000
512200 Административна опрема 1.770.000
Средства су планирана за набавку основних средстава са економске класификације 
512000 – Административна опрема, а у сврху набавке опреме (метални орман – 
каса за информатику и штампарију), полице, столови и столице за канцеларије, 
клима уређаји, баштенски сет за седење, комуникациона опрема, фотографска 
опрема и остало. 
 
 
. 

 
Рекапитулација – сопствена средства, извор финансирања 04 – 

програмска активност 2001-0008 
 

Укупан износ планираних расхода из сопствених средстава за реализацију ове програмске 
активности износи 17.420.000 динара. 
Потребе Завода (општи трошкови): 12.620.000 
Пројекат: 4.800.000 
 
Пројекат са сопствених средстава: 

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању – сопствена средства  
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 

0009 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Назив - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Тип -    Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха  -    Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена пружања стручне подршке 

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

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања 
Одговорно лице Данијела Ђукић, руководилац центра за стандарде 
Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1:  Унапређивање културе вредновања ученичких постигнућа и самовредновања 
у установи 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број школа за које су реализовани 
семинари  за оснаживање наставника за 
праћење, вредновање и оцењивање 
ученичких постигнућа, рефлексивну 
праксу и самовредновање установа. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива реализованих семинара за 
стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
школа   

2015 20 10 10 10 

2. Број  сачињених приручника и 
радних материјала за јачање капацитета 
наставника и установа у функцији 
развоја установе након спољашњег 
вредновања. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива реализованих семинара за 
стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
приручника 

2018 2 2 2 2 



 

 24

 
ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 

 
ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0009 - 2019. година 

 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 8.028.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:   
 

423000 Услуге по уговору 7.028.000
423100 Административне услуге 100.000
423200 Услуге за израду софтвера 300.000
423400 Услуге информисања 200.000
423500 Стручне услуге 6.428.000

    

             Трошкови се однсе на стручне услуге, исплату хонорара спољних сарадника ради 
реализације специфичних циљева пројеката: унапређивање квалитета рада школа које нису 
оствариле минимум стандарда квалитета, оснаживање запослених у установама за 
самовредновање наставе и учења и развојно планирање школе, остваривање сарадње и 
хоризанталног учења међу колегама једнаких по позицији и образовању (наставници и 
директори), развој капацитета саветника/спољних сарадника за подршку наставницима и 
установама (423599), као и за компјутерске услуге (423200). 

У оквиру 4235 – Стручне услуге планирамо исплату око 75 сарадника по основу 
ауторских хонорара за реализацију пројектних активности Завода. 

 
 

424000 Специјализоване услуге 1.000.000
424911 Остале специјализоване услуге 1.000.000
 
             Са наведене економске класификације са буџета, средства су планирана за 
трошкове обуке школа у складу са пројектном активношћу Завода, а за унапређење 
процеса вредновања у установама укључујући унапређивање стандарда квалитета рада 
установа и методологије вредновања установа. 

 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001-0009 
 
Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 8.028.000 динара. 
Пројекти: 8.028.000 
 
Буџетски пројекти: 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе - буџет 

2.2. Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и 
унапређивања културе вредновања – буџет  

2.3 Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање 
рада установа у основном и средњем образовању – буџет 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 
 

0010 – Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Назив - Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Тип -   Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха - Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена националних испитивања и пружања 

стручне подршке систему (ресорном министарству и саветима) и 
установама у погледу праћења и вредновања степена остварености циљева, 
општих и посебних стандарда постигнућа ученика и самовредновања 
установа и припремање материјала за унапређивање наставе и учења. 
Програм треба да допринесе да се образовна политика и пракса развијају и 
формулишу уз веће коришћење одговарајућих квантитативних и 
квалитативних доказа добијених из истраживања, као и да се конкретне 
повратне информације из наставне праксе користе на нивоу учионице. 
Програм треба да допринесе и развоју система за коришћење информација 
о резултатима истраживања на различитим нивоима за потребе развоја 
установа и система образовања и васпита 

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о јавним 
службама 
 
Одговорно лице др Гордана Чапрић, заменик директора 
   
Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1: Спровођење аналитичко-истраживачке активности у функцији пружања 
стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и надлежним 
саветима у области осигурања квалитета образовања и васпитања. 
  

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број извештаја који се припремају на 
основу података прикупљених на 
узорку школа у циљу доношења одлука 
за унапређивање система образовања 
заснованих на подацима. 
 Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije 

Број 
извештаја 

2014 8 5 4 4 
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Циљ 2:  Процена остварености стандарда постигнућа ученика у основном и средњем 
образовању     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број инструмената који се користе у 
оквиру образовних евалуационих 
студија  којим се проверава степен 
остварености циљева општих и 
посебних стандарда постигнућа. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 

Број 
тестова/ 

инструмената 
2017 4 3 3 3 

Број тестираних ученика и ученица 
који учествују у образовним 
евалуационим студијама којима се 
проверава степен остварености циљева 
и исхода учења. Приликом узорковања 
водиће се рачуна о приближно истој 
заступљености ученика и ученица. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 

Број  
испитаних 
ученика / 
ученица 

2016 0 0 1500 5000 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0010 - 2019. година 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 9.100.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      
 

423000 Услуге по уговору 8.450.000
423100 Административне услуге 2.000.000
423400 Услуге информисања 300.000
423500 Стручне услуге 6.050.000
423600 Угоститељске услуге 100.000

              

           Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника ради 
реализације општих и специфичних циљева пројеката: општи циљ је осигурање квалитета 
образовања успостављањем система вредновања ученичких постигнућа на основу 
предметних и опших/међупредметних компетенција, што представља стратешки допринос 
политици образовања у Републици Србији. Специфични циљеви: за исплату хонорара 
спољним сарадницима, а због реализације пројектних активности из домена вредновања 
огледа и спровођења   истраживачког рада у подручју образовних мерења и спољашњег 
проверавања остварености стандарда постигнућа ученика;  основни циљ је предлагање 
ресорном министарству мера за унапређивање квалитета образовања и васпитања на 
основу резултата истраживања (члан 44, став 1, тачка 6, члан 45, став 1, тачка 2; члан 46. 
став 1. тачкe од 2 до 7 закона) . 

 

426000 Материјал 650.000
426111 Канцеларијски материјал 650.000

 

 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001-0010 
 
 

Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 3.300.000 динара. 
Пројекти: 3.300.000 
 
Буџетски пројекти: 

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

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења - буџет 
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РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 
 
 

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

 
 
Раздео: 26.0 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 
Глава: 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
Корисник:   13710 - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
 
 
Опште образложење корисника: 
 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о 
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике 
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 73/04, 5/14 и 45/15), ради обављања развојних, саветодавних, 
истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем 
образовању и васпитању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, у даљем тексту: Закон) ради праћења, обезбеђивања и 
унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. 
На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и 
друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. 
Завод обавља следеће стручне послове: 

– израђује образовне стандарде; 
– развија стандарде квалитета рада установа; 
– учествује у спољашњем вредновању рада установа; 
– развија методологију и инструменте за самовредновање и спољашње вредновање 

рада установа; 
– развија и остварује програме обука у области самовредновања; 
– развија и остварује програме обуке за процену педагошке додате вредности 

школе као показатеља квалитета рада установе; 
– развија и остварује програме обука у области праћења напредовања ученика и 

оцењивања припрема и објављује публикације из области осигурања квалитета 
рада установа; 

– припрема публикације из области спољашњег вредновања система, 
самовредновања установа и промоције квалитета установа. 

– учествује у планирању стратегије и методологије спровођења испита; 
– конструише задатке, тестове, испитне материјале; 
– припрема предлог програма испита; 
– објављује испитне каталоге; 
– израђује и публикује радне материјале и приручнике за припремање испита; 
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– учествује у организацији и спровођењу свих врста националних испитивања 
укључујући завршни испит у основном образовању и матуру у средњем 
образовању и васпитању за општеобразовне предмете; 

– пружа стручну помоћ и подршку у припреми стручне и уметничке матуре; 
– учествује у изради извештаја о резултатима националних испитивања; 
– развија и остварује програме обука за квалитетну припрему и спровођење свих 

фаза испита; 
– израђује и одржава банке задатака за национална испитивања. 
– учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег вредновања 

система образовања и васпитања; 
– учествује у спровођењу међународних и других истраживања од значаја за 

квалитет образовања и васпитања; 
– припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, 

спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа ученика и додате 
вредности у образовању и васпитању; 

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

– спроводи истраживачке и евалуационе студије у области образовања и 
васпитања; 

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

– спроводи вредновање огледа у образовању и васпитању.  
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ПРОГРАМ 2001 
 
НАЗИВ Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
СЕКТОР Образовање, ЗВКОВ 
 
Сврха Осигурање квалитета система образовања и васпитања 
 
Опис Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обављастручне 

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

Правни основ Закон о основама система образовања и васпитања;  
                          Одлука о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и     
                          васпитања Владе Републике Србије. 
Одговорно лице Др Бранислав Ранђеловић 
 
Циљеви програма 
 
Циљ 1:  Унапређење система осигурања квалитета образовања     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021

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

да/не 
 

2015 
 

да 
 

да 
 

да 
 

да 
 



 

 31

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Реализовани семинари и развијени 
материјали за подршку наставницима и 
установама у доменима образовних 
стандарда, праћења, вредновања и 
оцењивања ученичких постигнућа, као 
и самовредновања и вредновања 
установа. 
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

број  
реализованих 

семинара  
2015 да да да да 

 
 
 

 
 
 
 
Циљ 3:  Истраживање и вредновање у образовању     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Извршена истраживања о 
постигнућима ученика у функцији 
креирања образовних политика и 
образовне праксе и сачињени 
релевантни извештаји са препорукама. 
Извор верификације:  Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije и 
http://vrednovanje.ceo.edu.rs/ 

Број 
извештаја 

 
2017 да да да да 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 

0008 – Осигурање квалитета у систему образовања 
 
 
 
Назив  Осигурање квалитета у систему образовања 
 
Тип  Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха  Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Обављање стручних послова који се односе на систем осигурања квалитета 

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

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број докумената који се односе на 
ревизију и имплементацију стандарда и 
процедуре вредновања квалитета рада 
установа 
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 
 

Број 
докумената 

2016  2 2 2 2 

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

Брoj  
семинара 

 
2015 5 3 3 3 
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Циљ 2: Припремање програма и инструмената за завршни испит и реализација 
завршног испита у основном образовању и припремање програма и инструмената 
опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању 
(на српском језику и језицима националних мањина). 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број сачињених тестова који 
задовољавају критеријуме ваљаности и 
поузданости, базирани на образовним 
стандардима употребљени су у процесима 
припреме и реализације завршног испита 
у основном образовању.  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Извештај републичке комисије за 
завршни испит, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
школе. 

Број  
тестова 

   
2015 90 93 93 93 

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

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

Број 
тестова 

 
2016 2 50 100 150 

 
 

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број стандард-докумената постигнућа 
ученика за крај основног и крај средњег 
образовања  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Записници са састанака  Националног 
просветног савета, Службени Гласник 
РС. 

Број  
станадард 

докумената  
2016 6 1 0 1 
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. ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА – 2020. година 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0008 – 2020. година 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 74.611.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      
 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.128.000
 411100 Плате,  додаци и накнаде запослених       27.128.000

 
             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. 

Планирали смо зараде за 31 запосленог за 2020. годину, у складу са одобреним 
лимитом; напомињемо да у складу са Законом о максималном броју запослених у јавним 
службама и по одобреној систематизацији Завода, имамо одобрених 35 радних места. 

 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.652.000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3.255.000
412200 Допринос за здравствено осигурање               1.397.000  
412300 Допринос за незапосленост -

 
            Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на терет 
послодавца односи се на планираних 31 извршилаца, а односе се на припадајуће порез и 
доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата запослених, у складу са 
законом. 
 
413000 Накнаде у натури 1.000

 
 Отварамо апропријацију за случај потребе. 
 

414000 Социјална давања запосленима 270.000
414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 270.000

 
Планирамо отпремнину за одлазак у пензију за једног запосленог. 
 

415000 Накнада трошкова за запослене 1.300.000
415100 Накнад трошкова за запослене 1.300.000
 

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

 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1. 000
416100 Награде запосленима 1. 000
Отварамо апропријацију за случај потребе. 
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421000 Стални трошкови 4.000.000
421100 Трошкови платног промета 180.000
421200 Услуге за електричну енергију 1.660.000
421300 Комуналне услуге 920.000
421400 Услуге комуникација 1.130.000
421500 Трошкови осигурања 110.000
 

Ови трошкови обезбеђују нормално функционисање редовног процеса рада Завода, 
као и за одвијање програмских активности. 
 
422000 Трошкови путовања 1.700.000
422100 Трошкови службених путовања у земљи 300.000
422200 Трошкови службених путовања у иностранство 1.380.000
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 20.000

 
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.  

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. 

 
 

423000 Услуге по уговору 20.965.000
423100 Административне услуге 250.000
423200 Компјутерске услуге 1.250.000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 285.000
423400 Услуге информисања 300.000
423500 Стручне услуге 16.350.000
423600 Угоститељске услуге 480.000
423700 Репрезентација 650.000
423900 Остале опште услуге 1.400.000
 
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника обучених стручњака 
за израду задатака и тестовног материјала и аналитичке послове, услуге испитивача и 
водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука наставника  
(423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара (423600), 
услуге превођења (423100), компјутерске услуге везане за активност реализације уписа у 
средње школе (423200), као и услуге штампе радних и промотивних материјала (423400). 

 

424000 Специјализоване услуге 1.220.000
424911 Остале специјализоване услуге 1.220.000
Са наведене економске класификације са буџета, средства су планирана за трошкове 
ресертификације система менаџмента квалитетом према ISO 9001 и за трошкове надзорне 
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провере; према захтевима стандарда ISO 27001 за трошкове припреме документације и 
сертификације; за тошкове безбедности на раду, за ангажовање стручних, 
специјализованих институција за пројектне активности Завода. 

 

425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграде 400.000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 600.000
 

             4251 - Средства су планирана за послове реорганизације постојећих просторија  у 
згради Завода, а ради адаптације и отварања нових сала за рад. Преостала планирана 
средства на овој економској класификацији биће уложена у неопходно кречење неких 
канцеларија и остала одржавања канцеларија и пословног простора.     

4252 - Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање и 
поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази рачунарска опрема 
(дигитална штампарија) у којој се штампа тестовни материјал за испитивање у оквиру 
пројеката и класификациони испит за националне мањине.  Средства су неопходна за 
сервис опреме. 

 

426000 Материјал 2.620.000
426100 Административни материјал 1.220.000
426300 Стручна литература 300.000
426400 Дизел гориво 215.000
426800 Материјал за хигијену 440.000
426900 Алат и инвентар 445.000

 

              Канцеларијски материјал користиће се за редовно функционисање Завода, као и за 
финансирање програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе, 
односно, за штампу тестова и испитног материјала.   
              Средства су планирана и за набавку стучне литературе за потребе запослених, 
дизел горива за службени аутомобил, одржавање хигијене зграде, као и за набавку 
потрошног материјала (екстерни хард-дискови, мишеви, тастаруре, катери,остали 
потрошни материјал, и набавку тракастих завеса и осталог ситног инвентара). 

 

462000 Дотације међународним организацијама 390.000
462100 Текуће дотације 390.000
 

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

 
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   120.000
482100 Остали порези 20.000
482200 Обавезне таксе 50.000
482300 Новчане казне 50.000

 
             Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе, обавезне 
таксе; ова средства су намењена за редован рад и функционисање Завода. 
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483000 Новчане казне и пенали по решењу судова   1.000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   1.000

 
Отварамо апропријацију за случај потребе. 

 
485000 Накнада штете 200.000
485100 Накнада штете 200.000

 
Средства су планирана за случај потребе. 

 

512000 Машине и опрема 4.000.000
512200 Административна опрема 4.000.000

 

Планирамо набавку машине за штампу у штампарији Завода, као и осталу опрему 
потребну за функционисање Завода: компјутерску, комуникациону, канцеларијску, 
електронску и фотографску опрему. 

 

515000 Нематеријална имовина 5.043.000
515100 Нематеријална имовина 5.043.000
 

Планирана је набавка лиценци, а набавка софтвера планирана је за прикупљање, 
складиштење и обраду података у фази припрема за матурске испите, а у оквиру буџетског 
пројекта 1.3. – Развој националних испита у средњем образовању. У питању је веома скуп 
софтвер који ће одговорити бројним захтевима пројекта везаних за увођење матурског 
испита у систему образовања, те ће се наведени софтвер надограђивати у више наврата, 
током неколико буџетских година. 
 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001 – 
0008 – 2020. година 

 
Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 74.611.000 динара. 
Потребе Завода (општи трошкови): 54.571.000 
Пројекти: 20.040.000 
 
 
Буџетски пројекти: 

 

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – буџет 
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04 – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  - 2001-0008– 2020. 
година 

 
 
             Укупан износ планираних расхода из сопствених средстава за реализацију ове 
програмске активности износи 12.700.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      
 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.194.000
 411100 Плате,  додаци и накнаде запослених  

 
             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. 

 За потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо средства у 
износу од 1.194.000 динара за економску класификацију 411, због финансирања 
прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу, нарочито у време 
организације и реализације завршног испита. Такође наглашавамо да прековремени рад 
никада нисмо финансирали из буџетских средстава, а да потребе за исплатом 
прековременог рада постоје због недовољног броја запослених у Заводу. 

 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 206.000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 145.000
412200 Допринос за здравствено осигурање                     61.000  
412300 Допринос за незапосленост -
 

Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  
социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата прековременог 
рада у 2020. години. 

 
 

413000 Накнаде у натури 220.000
413100 Пакетићи за децу запослених 220.000

 
Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, на 

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

 
 

414000 Социјална давања запосленима 300.000
414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 100.000
414411 Помоћ у медицинском лечењу запослених 200.000
 

Средства планирамо за исплату наведених потреба запосленима, у складу са 
законом. 

 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 360.000
416100 Јубиларне награде 360.000
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              Средства планирамо за исплату јубиларних награда запосленима и остале награде 
у складу са законом. У члану 120. став 1. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), прописано је да општим актом, односно 
уговором о раду, може да се утврди право на јубиларну награду. 

 Чланом 54. став 1. тачка 2) Правилника о раду Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања прописана је јубиларна награда запосленима, на основу радног 
стажа запослених оствареног у Заводу.У 2020. години петоро запослених Завода остварују 
право на јубиларну награду за десет година рада у Заводу. 

 
421000 Стални трошкови 120.000
421100 Трошкови платног промета 40.000
421600 Закуп опреме 80.000
 

За покриће трошкова платног промета Управе за трезор и за евентуални најам 
штампарске машине у време штампе тестова за завршни испит, као испомоћ. 

 
422000 Трошкови путовања 30.000
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 30.000
 

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 и у оквиру редовног рада. 

 

423000 Услуге по уговору 6.050.000
423500 Стручне услуге 5.300.000
423600 Угоститељске услуге 100.000
423700 Репрезентација 650.000
 

             Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника обучених 
стручњака за израду задатака и тестовног материјала и аналитичке послове (423500), 
трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара (423600),  

Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне услуге, биће 
потребни за исплату ауторских хонорара спољних сарадника, а за реализацију дела 
пројекта 1.2, који се финансира са сопствених средстава, и то око 100 сарадника 
ангажованих путем уговора о ауторском делу. 

Трошкове репрезентације и поклона такође исплаћујемо са сопствених средстава. 
 

424000 Специјализоване услуге 750.000
424311 – Здравствена заштита по уговору 300.000
424911 Остале специјализоване услуге 450.000
 

Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске услуге, у 
износу од 300.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски преглед 
запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге. Средства планирана 
на конту 424900 – остале специјализоване услуге у износу од 450.000 динара планирамо за 
покриће трошкова рекреације запосленима (чланарина спортским организацијама), а у 
складу са законом о безбедности и здрављу на раду. 
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425000 Текуће поправке и одржавање 800.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграде 500.000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000
 

За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне делатности 
Завода за које немамо довољно опредељених буџетских средстава, планирамо средства на 
економској класификацији 425200, и то за потребе сервиса  службеног аутомобила и 
одржавање остале опреме у Заводу. 

За текуће поправке и одржавање зграде планирамо кречење дела зграде у 
Фабрисовој 10. 

 
426000 Материјал 420.000
426300 Стручна литература 10.000
426400 Дизел гориво 120.000
426800 Средства за хигијену 150.000
426900 Алат и инвентар 140.000
 

     За потребе набавке потрошног материјала за редовно функционисање процеса 
рада у Заводу. 

 
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   100.000
482200 Обавезне таксе 50.000
482300 Новчане казне 50.000
 
             За покриће могућих судских трошкова и осталих трошкова у складу са законом. 
 
 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске позиције.  

 

485000 Накнада штете 100.000
485100 Накнада штете 100.000
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске позиције.  

 

512000 Машине и опрема 1.950.000
512200 Административна опрема 1.950.000
 

Средства су планирана за набавку основних средстава са економске 
класификације 512000 – Административна опрема, а у сврху набавке опреме 
(метални орман – каса за информатику, полице за књиге и канцеларије), рачунарске 
и комуникационе опреме. 

 



 

 41

 
Рекапитулација – сопствена средства, извор финансирања 04 – 

програмска активност 2001-0008 – 2020. година 
 

Укупан износ планираних расхода из сопствених средстава за реализацију ове програмске 
активности износи 12.700.000 динара. 
Потребе Завода (општи трошкови): 7.900.000 
Пројекат: 4.800.000 
 
Пројекат са сопствених средстава: 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 42

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 

0009 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Назив - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Тип -    Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха  -    Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена пружања стручне подршке 

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

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања 
Одговорно лице Данијела Ђукић, руководилац центра за стандарде 
Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1:  Унапређивање културе вредновања ученичких постигнућа и самовредновања 
у установи 
 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број реализованих семинара  за 
оснаживање наставника за праћење, 
вредновање и оцењивање ученичких 
постигнућа  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
реализованих 

семинара   
2015 20 25 25 25 

2. Број  сачињених приручника и 
радних материјала за јачање капацитета 
наставника и установа у функцији 
развоја установе након спољашњег 
вредновања. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
приручника 

2018 2 2 2 2 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 
 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0009 - 2020. година 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 7.124.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:    
 

423000 Услуге по уговору   6.124.000
423200 Услуге за израду софтвера 300.000
423400 Услуге информисања 200.000
423500 Стручне услуге 5.624.000
 

             Трошкови се односе на стручне услуге, исплату хонорара спољних сарадника ради 
реализације специфичних циљева пројеката: унапређивање квалитета рада школа које нису 
оствариле минимум стандарда квалитета, оснаживање запослених у установама за 
самовредновање наставе и учења и развојно планирање школе, остваривање сарадње и 
хоризанталног учења међу колегама једнаких по позицији и образовању (наставници и 
директори), развој капацитета саветника/спољних сарадника за подршку наставницима и 
установама (423599), као и за компјутерске услуге (423200). 

У оквиру 4235 – Стручне услуге планирамо исплату око 175 сарадника по основу 
ауторских хонорара за реализацију пројектних активности Завода. 

 
424000 Специјализоване услуге 1.000.000
424911 Остале специјализоване услуге 1.000.000
 
             Са наведене економске класификације са буџета, средства су планирана за 
трошкове обуке школа у складу са пројектном активношћу Завода, а за унапређење 
процеса вредновања у установама укључујући унапређивање стандарда квалитета рада 
установа и методологије вредновања установа. 

 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001-0009 
– 2020. година 

 
 

Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 7.124.000 динара. 
Пројекти: 7.124.000 
 
Буџетски пројекти: 

 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет 

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

2.3. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у основном и 
средњем образовању – буџет 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 
 

0010 – Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Назив - Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Тип -   Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха - Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена националних испитивања и пружања 

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

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о јавним 
службама 
 
Одговорно лице др Гордана Чапрић, заменик директора 
   
Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1: Спровођење аналитичко-истраживачке активности у функцији пружања 
стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и надлежним 
саветима у области осигурања квалитета образовања и васпитања. 
  

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број извештаја који се припремају на 
основу података прикупљених на 
узорку школа у циљу доношења одлука 
за унапређивање система образовања 
заснованих на подацима. 
 Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije 

Број 
извештаја 

2014 8 4 4 4 
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Циљ 2:  Процена остварености стандарда постигнућа ученика у основном и средњем 
образовању     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број тестова/инструмената који се 
користе у оквиру националног 
тестирања којим се проверава степен 
остварености циљева општих и 
посебних стандарда постигнућа 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 

Број 
тестова/ 

инструмената 
2017 4 4 4 4 

Број тестираних ученика и ученица на 
националном тестирању којим се 
проверава степен остварености циљева 
и исхода учења. Приликом узорковања 
водиће се рачуна о приближно истој 
заступљености ученика и ученица. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 

Број  
испитаних 
ученика / 
ученица 

2016 0 4000 4000 4000 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0010 - 2020. година 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 3.768.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:     
 

423000 Услуге по уговору   5.568.000
423100 Административне услуге 98.000
423400 Услуге информисања 100.000
423500 Стручне услуге 3.350.000
423600 Угоститељске услуге 20.000

  

             Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника ради 
реализације општих и специфичних циљева пројеката: општи циљ је осигурање квалитета 
образовања успостављањем система вредновања ученичких постигнућа на основу 
предметних и опших/међупредметних компетенција, што представља стратешки допринос 
политици образовања у Републици Србији. Специфични циљеви: за исплату хонорара 
спољним сарадницима, а због реализације пројектних активности из домена вредновања 
огледа и спровођења   истраживачког рада у подручју образовних мерења и спољашњег 
проверавања остварености стандарда постигнућа ученика;  основни циљ је предлагање 
ресорном министарству мера за унапређивање квалитета образовања и васпитања на 
основу резултата истраживања (члан 44, став 1, тачка 6, члан 45, став 1, тачка 2; члан 46. 
став 1. тачкe од 2 до 7 закона) . 

 

426000 Административни материјал 200.000
426111 Канцеларијски материјал 200.000
 

 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001-0010 
– 2020. година 

 
 

Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 3.768.000 динара. 
Пројекти: 3.768.000 
 
Буџетски пројекти: 

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

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења – буџет. 
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РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 
 
 

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

 
 
Раздео: 26.0 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
 
Глава: 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
Корисник:   13710 - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
 
 
 
Опште образложење корисника: 
 
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основан је Одлуком о 
оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Владе Републике 
Србије („Сл. гласник РС“ бр. 73/04, 5/14 и 45/15), ради обављања развојних, саветодавних, 
истраживачких и других стручних послова у предшколском, основном и средњем 
образовању и васпитању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, у даљем тексту: Закон) ради праћења, обезбеђивања и 
унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. 
На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и 
друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. 
Завод обавља следеће стручне послове: 

– израђује образовне стандарде; 
– развија стандарде квалитета рада установа; 
– учествује у спољашњем вредновању рада установа; 
– развија методологију и инструменте за самовредновање и спољашње вредновање 

рада установа; 
– развија и остварује програме обука у области самовредновања; 
– развија и остварује програме обуке за процену педагошке додате вредности 

школе као показатеља квалитета рада установе; 
– развија и остварује програме обука у области праћења напредовања ученика и 

оцењивања припрема и објављује публикације из области осигурања квалитета 
рада установа; 

– припрема публикације из области спољашњег вредновања система, 
самовредновања установа и промоције квалитета установа. 

– учествује у планирању стратегије и методологије спровођења испита; 
– конструише задатке, тестове, испитне материјале; 
– припрема предлог програма испита; 
– објављује испитне каталоге; 
– израђује и публикује радне материјале и приручнике за припремање испита; 
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– учествује у организацији и спровођењу свих врста националних испитивања 
укључујући завршни испит у основном образовању и матуру у средњем 
образовању и васпитању за општеобразовне предмете; 

– пружа стручну помоћ и подршку у припреми стручне и уметничке матуре; 
– учествује у изради извештаја о резултатима националних испитивања; 
– развија и остварује програме обука за квалитетну припрему и спровођење свих 

фаза испита; 
– израђује и одржава банке задатака за национална испитивања. 
– учествује у планирању стратегије и методологије спољашњег вредновања 

система образовања и васпитања; 
– учествује у спровођењу међународних и других истраживања од значаја за 

квалитет образовања и васпитања; 
– припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, 

спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа ученика и додате 
вредности у образовању и васпитању; 

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

– спроводи истраживачке и евалуационе студије у области образовања и 
васпитања; 

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

– спроводи вредновање огледа у образовању и васпитању.  
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ПРОГРАМ 2001 
 
НАЗИВ Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
СЕКТОР Образовање, ЗВКОВ 
 
Сврха Осигурање квалитета система образовања и васпитања 
 
Опис Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обављастручне 

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

Правни основ Закон о основама система образовања и васпитања;  
                          Одлука о оснивању Завода за вредновање квалитета образовања и     
                          васпитања Владе Републике Србије. 
Одговорно лице Др Бранислав Ранђеловић 
 
Циљеви програма 
Циљ 1:  Унапређење система осигурања квалитета образовања     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021

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

да/не 
 

2015 
 

да 
 

да 
 

да 
 

да 
 

 



 

 50

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Реализовани семинари и развијени 
материјали за подршку наставницима и 
установама у доменима образовних 
стандарда, праћења, вредновања и 
оцењивања ученичких постигнућа, као 
и самовредновања и вредновања 
установа. 
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

број  
реализованих 

семинара  
2015 да да да да 

 
 
 

 
 
 
 
Циљ 3:  Истраживање и вредновање у образовању     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Извршена истраживања о 
постигнућима ученика у функцији 
креирања образовних политика и 
образовне праксе и сачињени 
релевантни извештаји са препорукама. 
Извор верификације:  Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije и 
http://vrednovanje.ceo.edu.rs/ 

Број 
извештаја 

 
2017 да да да да 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 

0008 – Осигурање квалитета у систему образовања 
 
 
 
Назив  Осигурање квалитета у систему образовања 
 
Тип  Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха  Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Обављање стручних послова који се односе на систем осигурања квалитета 

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

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број докумената који се односе на 
ревизију и имплементацију стандарда и 
процедуре вредновања квалитета рада 
установа 
 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за 
Владу РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 
 

Број 
докумената 

2016  2 2 2 2 

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

Брoj  
семинара 

 
2015 5 3 3 3 
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Циљ 2: Припремање програма и инструмената за завршни испит и реализација 
завршног испита у основном образовању и припремање програма и инструмената 
опште и уметничке матуре у општем средњем и уметничком образовању и васпитању 
(на српском језику и језицима националних мањина). 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број сачињених тестова који 
задовољавају критеријуме ваљаности и 
поузданости, базирани на образовним 
стандардима употребљени су у процесима 
припреме и реализације завршног испита 
у основном образовању.  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Извештај републичке комисије за 
завршни испит, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
школе. 

Број  
тестова 

   
2015 90 93 93 93 

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

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

Број 
тестова 

 
2016 2 50 100 150 

 
 

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

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број стандард-докумената постигнућа 
ученика за крај основног и крај средњег 
образовања  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Записници са састанака  Националног 
просветног савета, Службени Гласник 
РС. 

Број  
станадард 

докумената  
2016 6 1 0 1 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001 -0008 – 2021.година 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 74.611.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      

 
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.128.000

 411100 Плате,  додаци и накнаде запослених  
 

             Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); Уредба о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. 

Из наведених разлога, планирали смо зараде за 31 запосленог за 2021. годину у 
складу са одобреним лимитом; напомињемо да у складу са Законом о максималном броју 
запослених у јавним службама и по одобреној систематизацији Завода, Завод има право да 
ангажује 35 запослених. 

 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.652.000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3.255.000
412200 Допринос за здравствено осигурање               1.397.000  
412300 Допринос за незапосленост -

 
            Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на терет 
послодавца односи се на планираних 35 извршилаца, а односе се на припадајуће порез и 
доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата запослених, у складу са 
законом. 
 
413000 Накнаде у натури 1.000

 
 Отварамо апропријацију за случај потребе. 
 

414000 Социјална давања запосленима 270.000
414311 Отпремнина приликом одласка у пензију 270.000

 
Планирамо отпремнину за одлазак у пензију за једног запосленог. 
 

415000 Накнада трошкова за запослене 1.300.000
415100 Накнад трошкова за запослене 1.300.000
 

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

 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 1. 000
416100 Награде запосленима 1. 000



 

 54

Отварамо апропријацију за случај потребе. 
421000 Стални трошкови 4.000.000
421100 Трошкови платног промета 180.000
421200 Услуге за електричну енергију 1.660.000
421300 Комуналне услуге 920.000
421400 Услуге комуникација 1.130.000
421500 Трошкови осигурања 110.000
 

Ови трошкови обезбеђују нормално функционисање редовног процеса рада Завода, 
као и за одвијање програмских активности. 
 
422000 Трошкови путовања 1.700.000
422100 Трошкови службених путовања у земљи 300.000
422200 Трошкови службених путовања у иностранство 1.380.000
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 20.000

 
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.  

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. 
 
423000 Услуге по уговору 20.965.000
423100 Административне услуге 250.000
423200 Компјутерске услуге 1.250.000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 285.000
423400 Услуге информисања 300.000
423500 Стручне услуге 16.350.000
423600 Угоститељске услуге 480.000
423700 Репрезентација 650.000
423900 Остале опште услуге 1.400.000
 
Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника обучених стручњака 
за израду задатака и тестовног материјала и аналитичке послове, услуге испитивача и 
водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука наставника  
(423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара (423600), 
услуге превођења (423100), компјутерске услуге везане за активност реализације уписа у 
средње школе (423200), као и услуге штампе радних и промотивних материјала (423400). 

 

424000 Специјализоване услуге 1.220.000
424911 Остале специјализоване услуге 1.220.000
Са наведене економске класификације са буџета, средства су планирана за трошкове 
ресертификације система менаџмента квалитетом према ISO 9001 и за трошкове надзорне 
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провере; према захтевима стандарда ISO 27001 за трошкове припреме документације и 
сертификације; за тошкове безбедности на раду, за ангажовање стручних, 
специјализованих институција за пројектне активности Завода. 

 

425000 Текуће поправке и одржавање 1.000.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграде 400.000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 600.000
 

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

4252 - Средства планирана на овој групи економске класификације за одржавање и 
поправку опреме неопходна су зато што се у власништву Завода налази рачунарска опрема 
(дигитална штампарија) у којој се штампа тестовни материјал за испитивање у оквиру 
пројеката и класификациони испит за националне мањине.  Средства су неопходна за 
сервис опреме. 

 

426000 Материјал 2.620.000
426100 Административни материјал 1.220.000
426300 Стручна литература 300.000
426400 Дизел гориво 215.000
426800 Материјал за хигијену 440.000
426900 Алат и инвентар 445.000

 

              Канцеларијски материјал користиће се за редовно функционисање Завода, као и за 
финансирање програмских активности које се одсносе на осигурање рада наше установе, 
односно, за штампу тестова и испитног материјала.   
              Средства су планирана и за набавку стучне литературе за потребе запослених, 
дизел горива за службени аутомобил, одржавање хигијене зграде, као и за набавку 
потрошног материјала (екстерни хард-дискови, мишеви, тастаруре, катери,остали 
потрошни материјал, и набавку тракастих завеса и осталог ситног инвентара). 

 

462000 Дотације међународним организацијама 390.000
462100 Текуће дотације 390.000
 

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

 
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   120.000
482100 Остали порези 20.000
482200 Обавезне таксе 50.000
482300 Новчане казне 50.000

 
             Планирана средства намењена су за регистрацију возила, судске таксе, обавезне 
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таксе; ова средства су намењена за редован рад и функционисање Завода. 

 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова   1.000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова   1.000

 
Отварамо апропријацију за случај потребе. 

 
485000 Накнада штете 200.000
485100 Накнада штете 200.000

 
Средства су планирана за случај потребе. 

 

512000 Машине и опрема 4.000.000
512200 Административна опрема 4.000.000

 

Планирамо набавку две машине за штампу у штампарији Завода, као и осталу опрему 
потребну за функционисање Завода: компјутерску, комуникациону, канцеларијску, 
електронску и фотографску опрему. 

 

515000 Нематеријална имовина 5.043.000
515100 Нематеријална имовина 5.043.000
 

Планирана је набавка лиценци, а набавка софтвера планирана је за прикупљање, 
складиштење и обраду података у фази припрема за матурске испите, а у оквиру буџетског 
пројекта 1.3. – Развој националних испита у средњем образовању. 
У питању је веома скуп софтвер који ће одговорити бројним захтевима пројекта везаних 
за увођење матурског испита у систему образовања, те ће се наведени софтвер 
надограђивати у више наврата, током неколико буџетских година. 
 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001 – 
0008 – 2021. година 

 
Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 74.611.000 динара. 
Потребе Завода (општи трошкови): 54.571.000 
Пројекти: 20.040.000 
 
 
Буџетски пројекти: 

 

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – буџет 
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04 – СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  - 2001-0008– 2021. 
година 

 
             Укупан износ планираних расхода из сопствених средстава за реализацију ове 
програмске активности износи 12.708.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:     
  

 
411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.194.000

 411100 Плате,  додаци и накнаде запослених                   1.194.000
 
             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. 

 За потребе финансирања плата са сопствених средстава, планирали смо средства у 
износу од 1.194.000 динара за економску класификацију 411, због финансирања 
прековременог рада, у време повећаног обима посла у Заводу, нарочито у време 
организације и реализације завршног испита. Такође наглашавамо да прековремени рад 
никада нисмо финансирали из буџетских средстава, а да потребе за исплатом 
прековременог рада постоје због недовољног броја запослених у Заводу. 

 
 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 206.000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 145.000
412200 Допринос за здравствено осигурање                     61.000  
412300 Допринос за незапосленост -
 

Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  
социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата прековременог 
рада у 2021. години. 

 
 

413000 Накнаде у натури 220.000
413100 Пакетићи за децу запослених 220.000

 
Планирана средства се односе на финансирање пакетића за децу запослених, на 

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

 
 

414000 Социјална давања запосленима 300.000
414314 Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 100.000
414411 Помоћ у медицинском лечењу запослених 200.000
 

Средства планирамо за исплату наведених потреба запосленима, у складу са 
законом. 
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416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 360.000
416100 Јубиларне награде 360.000

 
 

Средства планирамо за исплату јубиларних награда запосленима и остале награде у складу 
са законом. У члану 120. став 1. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/2005, 61/2005 и 75/2014), прописано је да општим актом, односно уговором о 
раду, може да се утврди право на јубиларну награду. 
 
Чланом 54. став 1. тачка 2) Правилника о раду Завода за вредновање квалитета образовања 
и васпитања прописана је јубиларна награда запосленима, на основу радног стажа 
запослених оствареног у Заводу.У 2021. години петоро запослених Завода остварују право 
на јубиларну награду за десет година рада у Заводу. 

 
 

421000 Стални трошкови 120.000
421100 Трошкови платног промета 40.000
421600 Закуп опреме 80.000
 
За покриће трошкова платног промета Управе за трезор и за евентуални најам штампарске 
машине у време штампе тестова за завршни испит, као испомоћ. 

 
 

422000 Трошкови путовања 30.000
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 30.000
 

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 и у оквиру редовног рада. 

 

423000 Услуге по уговору 6.050.000
423500 Стручне услуге 5.300.000
423600 Угоститељске услуге 100.000
423700 Репрезентација 650.000
 

Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника обучених стручњака 
за израду задатака и тестовног материјала и аналитичке послове (423500), трошкове 
угоститељских услуга за намењених за реализацију семинара (423600),  

Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне услуге, биће 
потребни за исплату ауторских хонорара спољних сарадника, а за реализацију дела 
пројекта 1.2, који се финансира са сопствених средстава, и то око 100 сарадника 
ангажованих путем уговора о ауторском делу. 
Трошкове репрезентације и поклона такође исплаћујемо са сопствених средстава. 

 
424000 Специјализоване услуге 750.000
424311 – Здравствена заштита по уговору 300.000
424911 Остале специјализоване услуге 450.000
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Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске услуге, у износу 
од 300.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски преглед запослених у 
Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге. Средства планирана на конту 
424900 – остале специјализоване услуге у износу од 450.000 динара планирамо за покриће 
трошкова рекреације запосленима (чланарина спортским организацијама), а у складу са 
законом о безбедности и здрављу на раду. 
 

 
425000 Текуће поправке и одржавање 800.000
425100 Текуће поправке и одржавање зграде 500.000
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000
 
За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне делатности Завода за 
које немамо довољно опредељених буџетских средстава, планирамо средства на 
економској класификацији 425200, и то за потребе сервиса  службеног аутомобила и 
одржавање остале опреме у Заводу. 
За текуће поправке и одржавање зграде планирамо кречење дела зграде у Фабрисовој 10. 

 
 

426000 Материјал 420.000
426300 Стручна литература 10.000
426400 Дизел гориво 120.000
426800 Средства за хигијену 150.000
426900 Алат и инвентар 140.000
 
За потребе набавке потрошног материјала за редовно функционисање процеса рада у 
Заводу. 

 
482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   100.000
482200 Обавезне таксе 50.000
482300 Новчане казне 50.000
 
За покриће могућих судских трошкова и осталих трошкова у складу са законом. 
 
 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000
483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске позиције.  

 

485000 Накнада штете 100.000
485100 Накнада штете 100.000
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске позиције.  

512000 Машине и опрема 1.950.000
512200 Административна опрема 1.950.000
 



 

 60

            Средства су планирана за набавку основних средстава са економске 
класификације 512000 – Административна опрема, а у сврху набавке опреме 
(метални орман – каса за информатику, полице за књиге и канцеларије), рачунарске 
и комуникационе опреме. 

 
 

 

 
 

Рекапитулација – сопствена средства, извор финансирања 04 – 
програмска активност 2001-0008 – 2021. година 

 
Укупан износ планираних расхода из сопствених средстава за реализацију ове програмске 
активности износи 12.700.000 динара. 
Потребе Завода (општи трошкови): 7.900.000 
Пројекат: 4.800.000 
 
Пројекат са сопствених средстава: 

1.2. Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном образовању 
– сопствена средства  
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 

0009 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Назив - Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и 
самовредновања 
 
Тип -    Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха  -    Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена пружања стручне подршке 

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

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања 
Одговорно лице Данијела Ђукић, руководилац центра за стандарде 
Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1:  Унапређивање културе вредновања ученичких постигнућа и самовредновања 
у установи 
 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број реализованих семинара  за 
оснаживање наставника за праћење, 
вредновање и оцењивање ученичких 
постигнућа  
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
реализованих 

семинара   
2015 20 25 25 25 

2. Број  сачињених приручника и 
радних материјала за јачање капацитета 
наставника и установа у функцији 
развоја установе након спољашњег 
вредновања. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Инфоматор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu), Архива реализованих семинара 
за стручно усавршавање Завода за 
унапређивање образовања и васпитања. 

Број 
приручника 

2018 2 2 2 2 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 
 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0009 - 2021. година 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 8.511.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      
 

423000 Услуге по уговору 6.124.000
423200 Услуге за израду софтвера 300.000
423400 Услуге информисања 200.000
423500 Стручне услуге 5.624.000
 

Трошкови се односе на стручне услуге, исплату хонорара спољних сарадника ради 
реализације специфичних циљева пројеката: унапређивање квалитета рада школа које нису 
оствариле минимум стандарда квалитета, оснаживање запослених у установама за 
самовредновање наставе и учења и развојно планирање школе, остваривање сарадње и 
хоризанталног учења међу колегама једнаких по позицији и образовању (наставници и 
директори), развој капацитета саветника/спољних сарадника за подршку наставницима и 
установама (423599), као и за компјутерске услуге (423200). 

У оквиру 4235 – Стручне услуге планирамо исплату око 175 сарадника по основу 
ауторских хонорара за реализацију пројектних активности Завода. 

 
 

424000 Специјализоване услуге 2.387.000
424911 Остале специјализоване услуге 2.387.000

 
Са наведене економске класификације са буџета, средства су планирана за трошкове обуке 
школа у складу са пројектном активношћу Завода, а за унапређење процеса вредновања у 
установама укључујући унапређивање стандарда квалитета рада установа и методологије 
вредновања установа. 

 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001-0009 
– 2021. година 

 
Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 8.511.000 динара. 
Пројекти: 8.511.000 
 
Буџетски пројекти: 

 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет 

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

2.3. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у основном и 
средњем образовању – буџе 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ / ПРОЈЕКАТ 
 
 

0010 – Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Назив - Истраживање и вредновање у образовању 
 
 
Тип -   Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система 
 
Сврха - Обављање стручних послова из области образовања  
 
Опис Организовање активности из домена националних испитивања и пружања 

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

 
Правни основ  Закон о основама система образовања и васпитања; Закон о јавним 
службама 
 
Одговорно лице др Гордана Чапрић, заменик директора 
   
Циљеви Програмске активности: 
 
Циљ 1: Спровођење аналитичко-истраживачке активности у функцији пружања 
стручне подршке Министарству просвете, науке и технолошког развоја и надлежним 
саветима у области осигурања квалитета образовања и васпитања. 
  

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број извештаја који се припремају на 
основу података прикупљених на 
узорку школа у циљу доношења одлука 
за унапређивање система образовања 
заснованих на подацима. 
 Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-radu), 
Архива Министарства провете науке и 
технолошког развоја РС, Записници са 
састанака Савета за средње стручно 
образовање, веб сајт Завода 
http://www.ceo.edu.rs/publikacije 

Број 
извештаја 

2014 8 4 4 4 
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Циљ 2:  Процена остварености стандарда постигнућа ученика у основном и средњем 
образовању     

Назив индикатора 
Јединица 

мере 
Базна 
година 

Базна 
вредност 

Циљна 
вредност 

у 2019

Циљна 
вредност 

у 2020 

Циљна 
вредност 

у 2021
1. Број тестова/инструмената који се 
користе у оквиру националног 
тестирања којим се проверава степен 
остварености циљева општих и 
посебних стандарда постигнућа 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 

Број 
тестова/ 

инструмената 
2017 4 4 4 4 

Број тестираних ученика и ученица на 
националном тестирању којим се 
проверава степен остварености циљева 
и исхода учења. Приликом узорковања 
водиће се рачуна о приближно истој 
заступљености ученика и ученица. 
Извор верификације: Интерна архива 
докумената према систему ИСО 
9001:2008, Годишњи Извештај за Владу 
РС, Информатор о раду 
(http://www.ceo.edu.rs/informator-o-
radu). 

Број  
испитаних 
ученика / 
ученица 

2016 0 4000 4000 4000 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА И ПРИХОДА 
 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 01 – БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ – 2001-0010 - 2021. година 
 
 
             Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске 
активности износи 3.768.000 динара. 

 
Расходи по економској класификацији:      
 
 

423000 Услуге по уговору 3.568.000
423100 Административне услуге 98.000
423400 Услуге информисања 100.000
423500 Стручне услуге 3.350.000
423600 Угоститељске услуге 20.000
 

             Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника ради 
реализације општих и специфичних циљева пројеката: општи циљ је осигурање квалитета 
образовања успостављањем система вредновања ученичких постигнућа на основу 
предметних и опших/међупредметних компетенција, што представља стратешки допринос 
политици образовања у Републици Србији. Специфични циљеви: за исплату хонорара 
спољним сарадницима, а због реализације пројектних активности из домена вредновања 
огледа и спровођења   истраживачког рада у подручју образовних мерења и спољашњег 
проверавања остварености стандарда постигнућа ученика;  основни циљ је предлагање 
ресорном министарству мера за унапређивање квалитета образовања и васпитања на 
основу резултата истраживања (члан 44, став 1, тачка 6, члан 45, став 1, тачка 2; члан 46. 
став 1. тачкe од 2 до 7 закона) . 

 
426000 Административни материјал 200.000
426111 Канцеларијски материјал 200.000
 
За набавку канцеларијског материјала за потребе пројекта. 
 

Рекапитулација – буџетска средства – програмска активност 2001-0010 
– 2021. година 

 
 

Укупан износ планираних расхода из буџета за реализацију ове програмске активности 
износи 3.768.000 динара. 
Пројекти: 3.768.000 
 
Буџетски пројекти: 

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

3..2. Национална испитивања – вредновање исхода учења – буџе 
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

 20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA 

 Распоред средстава  

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 73.661.000 74.611.000 74.611.000

Сопствена средства 17.420.000 12.700.000 12.700.000

Донација Уницеф - - -

Укупно  91.081.000 87.311.000 87.311.000

 

Опис, правни или други основ програма 

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

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

 

Циљеви програма 

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

Очекивани резултати и показатељи успешности: 

 Очекивани резултати 

Реализоване планиране програмске акивности за 2019. годину. 

  Показатељи успешности 

Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима. 

  Веза програма са стратегијама и политикама 

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

 Почетна година    Завршна година 

2003.  - 
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411 Плате        

  

 Економска класификација 

411111, 411112, 411113 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета         27.439.000 

        Сопствени приходи         1.357.000  

 

 Износ - укупно 

28.796.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. 
С обзиром да су се испуниле повољне макроекономске претпоставке за 
ребаланс буџета а на основу посебних фискалних правила утврђених 
законом којима се уређује буџетски систем, Заводу је одобрено повећање 
плата (цене рада) у износу од 9% за новембарску плату која се исплаћује 
по квоти за месец децембар 2019. године. 
За ту сврху извршено је увећање опредељених средстава на апропријацији 
за плате, које ће омогућити наведену исплату. 
Средства опредељена на економској класификацији 4111 – Плате, увећана 
је за 180.000 динара у односу на иницијални буџет Завода. 
 

 

 

412 Социјални  доприноси на терет послодавца    
    

 Економска класификација 

412111, 412211 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        4.706.000 

04 - Сопствени приходи       2.732.000  

 

 Износ - укупно 

7.438.000 динара 
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 Образложење расхода и издатака 

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

Од планираних 2.732.000 динара са извора финансирања 04 – сопствени 
приходи, за трошкове доприноса на терет послодавца планирамо износ од 
232.000 динара; за намене уплате премије за додатно пензионо осигурање 
запосленима, планирали смо са сопствених прихода износ од 2.500.000 
динара, везано за економску класификацију 412112 – допринос за 
добровољно пензијско и инвалидско осигурање (укупно 412 на 04 износи 
2.743.000 динара). 

   

  

413 Накнаде у натури      

  

                         Економска класификација 

413100 – Накнаде у натури  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.000 

04 – Сопствени приходи       220.000   

 

 Износ - укупно 

221.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 Економска класификација 

414000 – Социјална давања запосленима 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета              170.000 

04 – Сопствена средства            700.000 

 

 Износ 

870.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

Када су у путању средства буџета, планирање финансијских средстава 
односи се на исплату отпремнине за случај рационализације од 170.000 
динара бруто. 

414300 – Отпремнине и помоћи                    170.000 

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

414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице              

                                                                                                          300.000 

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друго         400.000 

 

       415 Накнаде трошкова за запослене    

 

 Економска класификација 

415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.400.000 

                       Образложење расхода и издатака 

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

 

 Економска класификација 

416100 – Награде запосленима 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета     1.000 

04 – Сопствени приходи    550.000 

                       Износ 

551.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

Са сопствених средстава планирамо исплату јубиларних награда за троје 
запослених који то право стичу у 2019.-ој. 

 

 

421 Стални трошкови – потребе Завода      
  

 

 Економска класификација 

421 – Стални трошкови 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета 

04 - Сопствени приходи 

3.680.000 

823.000

 

 Износ 

4.503.000 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 

4212 – Енергетске услуге 

4213 – Комуналне услуге 

4214 – Услуге комуникација 

4215 – Трошкови осигурања 

                           Укупно из буџета: 

192.000 

1.684.000 

722.000 

      952.000 

130.000 

3.680.000

 

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

4211 - Трошкови платног промета 

4214 – Услуге комуникација 

4216 – Закуп административне опреме 

4219 – Остали непоменути трошкови 

                         Укупно са сопствених средстава: 

45.000 

100.000 

80.000 

598.000 

   823.000

 

 

Укупно буџет + сопсвена средства, за 421:                                                 4.503.000   

 

 

 

УКУПНО за групу 421: 

- За потребе Завода са буџета 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

  ТОТАЛ    -   421 

 
3.680.000 

823.000 

4.503.000
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422 Трошкови путовања  - потребе Завода     

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода                                            842.000 

04 – Сопствена средства                                                           30.000 

 

 Износ 

872.000 динара 

  

                       Образложење расхода и издатака 

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

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

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

422100 - Трошкови службених путовања у земљи                       150.000         

422200 - Трошкови службених путовања у иностран.                642.000 

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада                   50.000 

Укупно из буџета:                                                                          842.000 

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                                                        1.790.000             

 

 Износ – потребе пројеката 

1.790.000 

 

Пројекти: 

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

Образложење расхода и издатака 

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

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

У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1 

422200 - Трошкови сл. путовања  у иностранство        1,790.000 

                            Укупно за пројекте:   1.790.000 

УКУПНО за групу 422: 

Укупно за 422 – потребе Завода - буџет                                          842.000 

Укупно за 422 – сопствена средства                                                 30.000 

Укупно за 422 – пројекти – буџет                                                  1.790.000 

ТОТАЛ        –          422                                                                  2.662.000 
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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 

10.805.000 

2.020.000

 

 

 Износ 

12.825.000 динара – потребе Завода  

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

4231 – Aдминистративне услуге (превођење)                                     100.000 

4232 – Услуге за израду софтвера                                                     1.440.000 

(одржавање Web-sajta Завода 180.000, остале компјутерске услуге – 
250.000; одржавање књиговодственог програма – 260.000; месечно 
одржавање сервера – 750.000) 

4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених                               185.000 

(трошкови стручних усавршавања запослених) 

4234 – Услуге информисања                                                                 100.000 

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа) 

423591  –  Накнаде члановима управног одбора                              2.000.000 

423599  –  Остале стручне услуге                                                      3.680.000 

(директор Завода ангажован путем уговора и остали уговори) 

423599 – Остале стручне услуге                                               1.610.000 

средства су планирана за: 

- надзорна провера ISO 9001:2015 износ од 420.000 динара; 

- надзорна провера ISO 27001 – месечно одржавање интегрисаног система 
менаџмента, односно, ревизија комплетне документације система 
менаџмента квалитетом – 480.000 динара; 

- безбедност на раду – 150.000 динара; 

- Акт о процени ризика и остало – 560.000 динара. 
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423600 – Угоститељске услуге                                                              590.000 

(хемијско чишћење – 80.000; угоститељске услуге – 460.000) 

423700 – Репрезентација 520.000 

(сокови, кафа, вода…) 

423911 - Остале опште услуге                                                            580.000 

(домар, возач-150.000; остало-директор трошкови превоза и хотела на 
службеним путовањима – 430.000) 

Укупно за потребе Завода из буџета:  
10.805.000

 

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

4235 – Стручне услуге                                                                   250.000 

4236 – Угоститељске услуге                                                                  50.000 

4237 – Репрезентација                                                                         1.120.000 

4239 – Остале опште услуге 600.000 

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:                           2.020.000

 

423- Потребе Завода буџет + соп.средства                             12.825.000 

 

 

 

423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

   

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

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

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

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

1.4. Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за 
предмет матерњи језик – буџет. 

1.5. Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег 
средњег образовања – буџет. 
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 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                              14.290.000 

04 – Соствена средства 4.800.000 

 

 Укупан износ пројекти – Програм 1 

19.090.000 динара  

 

 Образложење расхода и издатака 

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

Планирамо исплату око 200 сарадника које ћемо ангажовати путем 
уговора о делу и око 200 сарадника потем уговора о ауторском делу, а 
за потребе пројеката Завода, са позиције 4235 – стручне услуге. 

 

 

 

 

УКУПНО за групу 423 (програмска активност 1): 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

- Са сопствених средстава – за потребе пројеката 

 

 
10.805.000 

14.290.000 

25.095.000 

 
2.020.000 

4.800.000 

 

ТОТАЛ - 423 (пројекти 19.090.000 + потребе Завода 12.825.000)  -            31.915.000 
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424 Специјализоване услуге  - за потребе Завода   

 

                       Економска класификација 

424 – Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.000 

04 - Сопствени приходи        700.000  

 

 Укупан износ 

701.000 динара – потребе Завода 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Са наведене економске класификације са буџета само отварамо 
апропријацију за случај потребе. 

  

Са сопствених средстава, средства су планирана за редовни годишњи 
систематски преглед запослених, са позиције 424300 – медицинске услуге 
и са позиције 424900 – остале специјализоване услуге, планиране су 
организације обука наставног особља на терену.  

Укупно за 424 потребе Завода:                                               701.000 

 

 

 

 

УКУПНО за групу 424: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе Завода са сопствених средстава 

 Укупне потребе Завода 

 
 

      1.000 

700.000 

701.000
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425 Текуће поправке и одржавање       
   

 

 Економска класификација 

425 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           350.000  

04 - Сопствени приходи          748.000 

 

 Укупан износ 

1.098.000 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.    

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

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

 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда -

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 350.000

Укупно из буџета: 350.000

 

 

Са сопствених средстава: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 598.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 150.000

Укупно са сопствених средстава: 748.000

Укупно за 425 :                                                                                       1.098.000
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426 Материјал – За потребе Завода       

 

 

Економска класификација 

 

426 - Материјал 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета  - потребе Завода                                       2.463.000  

04 – Сопствена средства за потребе Завода                                       200.000 

  

                         Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства 

2.663.000 

 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 9001:2015; Израда банке задатака и успостављање процедура за њено 
коришћење; Процена ризика на радним местима и радној околини). 

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

 

426111 – Канцеларијски материјал 

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап. 

426412 – Дизел гориво 

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост. 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно из буџета  за потребе Завода 

 

 
1.200.000 

250.000 

215.000 

300.000  

498.000 

2.463.000

Са сопствених средстава за потребе Завода: 

426100 – Административни материјал 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно са сопств.средстава-потребе Завода 

 

Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред. 

 
100.000 

100.000  

200.000

2.663.000
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426 Материјал – за потребе пројеката   

    

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

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

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                    1.000.000 

 

 Износ – програм 1 

1.000.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

 

УКУПНО за групу 426: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

- Сопствена средства – потребе Завода 

2.463.000 

1.000.000 

3.463.000 

200.000 

ТОТАЛ    -   426 (програмска активност 1) 3.663.000
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462 Дотације међународним организацијама   

    

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

 Извор финансирања 

01 – Буџетска средства                                                                     1.000 

04 – Сопствена средства                                                               420.000

 

 Укупан износ 

421.000 динара 

  

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

 

 

482 Порези и таксе          

 

Економска класификација 

482200 – Обавезне таксе 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета          20.000     

04 – Сопствена средства      150.000  

 

 Укупан износ 

170.000 динара 

 

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

482100 – Регистрација возила 

482200 – Обавезне таксе 

Са сопствених средстава: 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

10.000 

10.000 

 
75.000 

75.000 
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                       Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 483 Новчане казне и пенали    

 

 Економска класификација 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова 

 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

                       Укупан износ 

101.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

Са сопствених средстава планирамо средства за исту намену. 

 

 

485 Накнаде штете    

 

 Економска класификација 

485100 – Остале накнаде штете 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

101.000 динара 
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                       Образложење расхода и издатака 

Са извора финансирања 01 – Буџетски приходи, планирамо отварање 
апропријације за случај потребе. 

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

 

512            Машине и опрема за потребе Завода   

    

 Економска класификација 

512200 – Административна опрема 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           -                                                             -  

04 – Сопствена средства         -                    1.770.000 

                       Износ 

1.770.000 

 

  

Сопствена средства: 

512210 – Канцеларијска опрема 

512230 – Комуникациона опрема 

512240 – Електронска опрема 

512240 – Фотографска опрема 

512250 – Опрема за домаћинство и угоститељство 

Укупно сопствена средства: 

             

1.260.000 

180.000 

60.000 

70.000 

200.000 

 1.770.000 

Укупно опрема за потребе Завода:                  1.770.000 

 

 

512 Машине и опрема за потребе пројеката   

   

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

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                      1.000.000 

 

 Износ 

1.000.000 динара 
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 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. 

Планимо набавку рачунарске опреме (процесори, монитори, два 
рачунара са јачим карактеристикама за потребе штампарије, лап-топ 
и остало). 

 

 

УКУПНО за групу 512: 

01 – Приходи из буџета  

04 – Сопствена средства  

Укупно - 512 

 
1.000.000 

1.770.000 

2.770.000   

 

 

515 Нематеријална имовина – потребе Завода  

 

 

 Економска класификација 

515100 – Нематеријална имовина  

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    1.700.000 

 Износ 

1.700.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за продужење важења лиценци и унапређење 
софтвера. Потребно је купити следеће лиценце: 

- Office Home and Busines 2016 32/64 English CEE Only DVD P2 – 20 
komada; 

- Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl non-EU/EFTA USB RS – 10 komada; 

- VM ware vSphere Essentials Plus kit – dva komada; 

- Tube Up licenca. 
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515 - Нематеријална имовина - пројекти – набавка софтвера   

 

 

 Економска класификација 

515111 – Нематеријална имовина – компјутерски софтвер 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    2.000.000 

 Износ 

2.000.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Набавка софтвера планирана је за прикупљање, складиштење и обраду 
података у фази припрема за матурске испите, а за потребе пројекта 1.3. 

Укупно 5151   – буџет: 3.700.000 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

БУЏЕТ СС ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

73.661.000 17.420.000 - 91.081.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

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

  

Приоритет 

Висок 

 

 Распоред средстава 

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 8.028.000 7.124.000 8.511.000

Сопствена средства - - -

Донација Уницеф - - -

Укупно 8.028.000 7.124.000 8.511.000

  

 

 

 Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу) 

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

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе – 
буџет 

2.2. Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног 
образовања и унапређивања културе вредновања – буџет.  

2.3 Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 
самовредновање рада установа у основном и средњем образовању – буџет.
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423 Услуге по уговору – за потребе пројеката  

   

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе - буџет 

2.2. Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и 
унапређивања културе вредновања – буџет.  

2.3 Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање 
рада установа у основном и средњем образовању – буџет. 

 

Економска класификација 

 

423 - Услуге по уговору 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                         7.028.000  

  

 Укупан износ 423 – програмска активност 2 

7.028.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 
 
Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе  – буџет  

 

Економска класификација 

 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   1.000.000 

 

Укупан износ 424 – програмска активност 2 

 

1.000.000 динара 

 

 

 

 

 

БУЏЕТ СС УКУПНО 

8.028.000 - 8.028.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
 Приоритет 

Висок 

 
 
 
 Распоред средстава 

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 9.100.000 3.768.000 3.768.000

ИПА пројекти - - -

Остали извори - - -

Укупно 9.100.000 3.768.000 3.768.000

  
 
 
                       Опис програма 

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

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

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

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

Економска класификација 

423 - Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                      8.450.000 

 

 Укупан износ 423 – Програм 3 

8.450.000 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), и то 
око 120 сарадника по уговору о делу и 20 сарадника путем ауторских 
хонорара, са буџета. 

 
426 Материјал – за потребе пројеката   

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                        650.000 

 

 Укупан износ 426 – програм 3 

650.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 
 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

БУЏЕТ СС ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

9.100.000 - - 9.100.000 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – Укупни буџет за 2019. 
 
 
 
 
 

 

- За потребе Завода са буџета                                            53.581.000

- За потребе пројеката са буџета                                       37.208.000

Буџетска средства 90.789.000

Укупна буџетска средства - ЛИМИТ 83.878.000

- За потребе Завода са сопствених средстава                   12.620.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава              4.800.000

Сопствена средства 17.420.000

Укупно (буџет + сопствена средства) 108.209.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена средства) 42.008.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХСРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ  ЗА ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА  04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

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

 
 Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

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

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

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

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

 
2. Соц. доприн. на терет послодавца  412000         *****                 2.732.000 
 
Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  

социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата 
прековременог рада у 2019. години, у износу од 232.000 динара, везано за 
економске класификације доприноса на терет послодавца 412111-162.000 и 412211-
70.000 динара.. 

Поред наведеног, а у складу са чланом 119. став 5 Закона о раду ("Службени 
гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 75/2014), којим се регулишу „друга примања“, 
односно, могућност да послодавац може запосленима уплаћивати премију за 
добровољно додатно пензионо осигурање  а у циљу спровођења квалитетне 
додатне социјалне заштите, планирамо износ од 2.500.000 динара за поменуту 
намену. Потребан износ планирамо на економској класификацији: 

412112 – допринос за добровољно пензијско и инвалидско осигурање. 
 

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

на економској позицији 413142 – Поклони за децу запослених, у износу од 220.000 
динара, а у складу са чланом 119. став 2. Закона о раду (“Службени гласник РС“, 
бр. 75/2014). 
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4. Социјална давања запосленима 414000     ************               700.000 
 
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 300.000 
414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог                               400.000 
 
5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416000   ***      550.000 
 

             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 укупног 
радног стажа запослених. 

У 2019. години троје запослених Завода остварују право на јубиларну награду за 
тридесет година рада. 

 
416110 – Награде запосленима                                                                    550.000 
 
6. Стални трошкови 421000             ***************                          823.000 
   
Из средстава у оквиру ове групе трошкова финансирају се трошкови платног 

промета везани за стицање и потрошњу сопствених средстава Завода, као и 
трошкови закупа опреме, а у циљу обезбеђења редовног функционисања процеса 
рада у условима рестриктивних опредељених буџетских средстава. 

 Средства планирана на конту 421919 – остали непоменути трошкови у 
износу од 598.000 динара, планирамо за покриће трошкова чланарине спорским 
удружењима за рекреацију запослених, а у складу са законом о безбедности и 
здрављу на раду. 
 
421100 – Трошкови платног промета                                                                      45.000 
421400 – Услуге комуникација 100.000 
421600 – Закуп имовине и опреме                                                                           80.000 
421919 – Остали непоменути трошкови                                                               598.000 
 

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

422100 – Трошкови службених путовања у земљи, потребе Завода       30.000 
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            8. Услуге по уговору  423000          ******************                   6.820.000 
 
             Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 55/13, 88/17) прописује да Завод обавља послове у области праћења и 
вредновања степена остварености циљева образовања, задатака и општих и 
посебних стандарда по нивоима и врстама, као и друге послове у складу са 
законом, актом о оснивању и статутом.  

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

 
Потребе Завода: 
 

 
4235 – Стручне услуге 250.000
4236 – Угоститељске услуге 50.000
4237 – Трошкови репрезентације 
(ресторани и остало 590.000, поклони 530.000) 

1.120.000  

4239 – Остале опште услуге 
* директор – 150.000 – додатно пензијско осигурање; 
* директор – 350.000 – службена путовања; 
* остало – 100.000 

600.000

             Укупно – потребе Завода: 2.020.000
 
 

Потребе пројеката: 
 
 
4235 – Стручне услуге 4.800.000

             Укупно – потребе пројеката: 4.800.000
 

Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне 
услуге, биће потребни за исплату ауторских хонорара спољних сарадника, а за 
реализацију дела пројекта 1.2, који се финансира са сопствених средстава, и то око 
100 сарадника ангажованих путем уговора о ауторском делу. 

 
 
 
9. Специјализоване услуге  424000                         ******                    700.000 
 
Средства планирана на економској класификацији 424300 – Медицинске 

услуге, у износу од 498.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски 
преглед запослених у Заводу; 424900 – остале цпецијализоване услуге, средства су 
планирана за организацију обука наставног кадра, у износу од 202.000 динара. 
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10. Текуће поправке и одржавање  425000              ******                 748.000 
 
 
За текуће поправке и одржавање зграде планирамо средства за уградњу 

преградних зидова у просторијама сутерена и информатичком кабинету, за 
хидроизолацију зграде (влага) и потребе кречења. 

За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне 
делатности Завода за које немамо довољно опредељених буџетских средстава, 
планирамо средства на економској класификацији 425200, и то за потребе сервиса  
службеног аутомобила 

 
Средства планирамо на следећи начин: 
 
Потребе Завода: 
 

 
4251 – Текуће поправке и одржавање зграде 
 

598.000

4252 – Текуће поправке и одржавање опреме – сервис   
            службеног аутомобила 

150.000

             Укупно – потребе Завода: 748.000
 
 

11. Материјал   426000          **********************                       200.000        
  
 Члан 17. и члан 23. Закона о основама система образовања („Службени 
гласник РС“ бр. 62/03, 64/03, 58/04, 64/04, 88/17) прописују да Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања у оквиру својих организационих јединица 
обавља делатности из области унапређења и развоја образовања, развоја програма и 
уџбеника, професионалног развоја запослених у образовању као и вредновање 
квалитета образовања и васпитања. За реализацију овог обима послова планирана 
су средства на групи економске класификације 426 – материјали.  
            На позицији 426131 – Цвеће и зеленило планирамо средства потребна за 
замену осушених стабала у дворишту Завода. 
 

Потребе Завода:      
                      

426100 – Административни материјал 100.000
426400 – Дизел гориво (измена по ребалансу) 100.000  

 Укупно - потребе Завода: 200.000
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            12. Дотације међународним организацијама 462  ***********     420.000                            
 
           Планирана средства намењена су за уплату годишње колективне чланарине 
на име чланства за 2020. годину SICI међународној организацији у области 
образовањa. 
 
 13. Порези        482  **********************                           150.000 

 
            Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске 
класификације, за 482200 – обавезне таксе (цип и исбн бројеви код Народне 
библиотеке Србије за штампања издања Завода, остале таксе) и 482300 – новчане 
казне, по 75.000 динара. 

 14. Новчане казне и пенали 483      **********************   100.000 
             
            Средства су укалкулисана за могуће потребе са економске класификације 
483100.  
 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова                              100.000 
 

15. Накнаде штете 485      **********************                          100.000 
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске класификације.  
 
485100 – Остале накнаде штете                                                                 100.000 
 
16. Административна опрема 512 ***********                      1.770.000 
 
Средства су планирана за набавку основних средстава са економске 

класификације 512000 – Административна опрема, а у сврху набавке канцеларијске 
опреме (метални орман сеф – каса) за информатику и штампарију, столови, 
столице, полице за канцеларије, клима уређаји; набавка опреме за домаћинство и 
угоститељство – машина за судове и баштенски сет за седење, две клупе и сто и 
остала опрема за домаћинство; фотографска опрема – набавка објектива за фото –
апарат; електронска опрема – набавка три камере; све то, по следећој 
спецификацији: 
 

Потребе Завода:      
  
512210 – Канцеларијска опрема 1.000.000
512230 – Комуникациона опрема 180.000
512240 – Електронска опрема 320.000
512240 – Фотографска опема 90.000
512250 – Опрема за домаћинство и угоститељство 180.000

 Укупно - потребе Завода: 1.770.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 1):  17.420.000 
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Укупна планирана сопствена средства за 2019. годину – 17.420.000 динара  
(потребе Завода 12.620.000 + пројекти 4.800.000) 
 
Програмска активност један – 2001 0008 – Осигурање квалитета у систему 
образовања 
 
 

 
 
 
 
 

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 2019. ГОДИНУ 

 

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2019. години, потребно је 
буџетских средстава  83.878.000 динара, што представља лимит за 2019. годину (табела 
бр. 1). Укупан износ буџетских средстава по ребалансу износи 90.789.000 динара. 

 

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

 

  

Економ. 
шифра 

Опис БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА 

Завршни 
испит/Упис 

Донације 
06 

УКУПНО 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 – 2001 0008 

411 Плате 27.439.000 1.357.000   28.796.000

4111 Плате, додаци и накнаде 27.439.000 1.357.000   28.796.000

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

4.706.000 2.732.000
 

 7.438.000

4121 Допринос за ПИО 3.293.000 2.662.000   5.955.000 

4122 Допринос за здравствено осиг. 1.413.000 70.000   1.483.000

4123 Допринос за незапосленост - -   -

413 Накнаде у натури 1.000 220.000    221.000 

4131 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

414 Социјална давања 
запосленима 

170.000 700.000
 

 870.000

4143 Отпремнине и помоћи 170.000 300.000   470.000

4144 Помоћ у медицинском лечењу - 400.000   400.000

415 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.400.000 -
 

 1.400.000

4151 Превоз на посао и са посла 1.400.000 -   1.400.000

416 Награде запосленима 1.000 550.000   551.000 

4161 Награде запосленима 1.000 550.000   551.000 

421 Стални трошкови 3.680.000 823.000   4.503.000

4211 Трошкови платног промета 192.000 45.000   237.000

4212 Енергетске услуге 1.684.000 -   1.684.000

4213 Комуналне услуге 722.000 -   722.000

4214 Услуге комуникација 952.000 100.000   1.052.000

4215 Трошкови осигурања 130.000 -   130.000

4216 Закуп опреме - 80.000   80.000 

4219 Остали трошкови - 598.000   598.000 
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422 Трошкови путовања 2.632.000 30.000   2.662.000

4221 Трошкови службених 
путовања у земљи 

150.000 30.000   180.000 

4222 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

2.432.000 -   2.432.000

4223 Трошкови путовања у оквиру 
реддовног рада 

50.000 -   50.000

423 Услуге по уговору 25.095.000 6.820.000 3.449.314  35.364.314 

4231 Административне услуге 350.000 -   350.000

4232 Компјутерске услуге 1.440.000 -   1.440.000

4233 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

185.000 -   185.000

4234 Услуге информисања 200.000 -   200.000 

4235 Стручне услуге 21.230.000 5.050.000 3.449.314  29.729.314 

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

590.000 50.000   640.000 

4237 Репрезентација 520.000 1.120.000   1.640.000

4239 Остале опште услуге 580.000 600.000   1.180.000

424 Специјализоване услуге 1.000 700.000   701.000 

4243 Медицинске услуге - 498.000   498.000

4249 Остале специјализоване 
услуге 

1000 202.000   203.000

425 Tекуће поправке и 
одржавање 

350.000 748.000
 

 1.098.000

4251 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

- 598.000   598.000

4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

350.000 150.000   500.000

426 Материјал 3.463.000 200.000 1.050.000  4.713.000

4261 Административни материјал 2.200.000 100.000 1.050.000  3.350.000

4263 Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

250.000 -   250.000

4264 Материјали за саобраћај 215.000 100.000   315.000

4268 Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

300.000 -   300.000

4269 Материјали за посебне намене 498.000    498.000 

462 Дотације међун.организ. 1.000 420.000   421.000 

4621 Текуће дотације 
међународним организацијама 

1.000 420.000   421.000

482 Порези 20.000 150.000   170.000

4821 Остали порези 10.000 -   10.000

4822 Обавезне таксе 10.000 75.000   85.000 

4823 Новчане казне и пенали - 75.000   75.000 

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000    101.000 

4831 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.000 100.000   101.000

485 Накнаде штете 1.000 100.000   101.000

4851 Остале накнаде штете 1.000 100.000   101.000

512 Машине и опрема 1.000.000 1.770.000   2.770.000

5122 Административна опрема 1.000.000 1.770.000   2.770.000

515 Нематеријална имовина 3.700.000 -   3.700.000 

5151 Компјутерски софтвер 3.700.000 -   3.700.000 

  УКУПНО ПА 1 73.661.000 17.420.000 4.499.314  95.580.314 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 – 2001 0009 

421 Стални трошкови -     
4211 Трошкови платног промета -     
4214 Услуге комуникација -     
423 Услуге по уговору 7.028.000    7.028.000 

4231 Административне услуге 100.000    100.000 
4232 Компјутерске услуге 300.000    300.000 
4234 Услуге информисања 200.000    200.000 
4235 Стручне услуге 6.428.000    6.428.000 
4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство -    - 
424 Специјализоване услуге 1.000.000    1.000.000 

4249 Остале специјализоване 
услуге 1.000.000    1.000.000 

426 Материјал -     
4261 Административни материјал -     

 УКУПНО ПА 2 8.028.000    8.028.000 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 – 2001 0010 

423 Услуге по уговору 8. 450.000    8. 450.000 
4231 Aдминистративне услуге 2.000.000    2.000.000 
4234 Услуге информисања 300.000    300.000 
4235 Стручне услуге 6.050.000    6.050.000 
4236 Угоститељске услуге 100.000    100.000 
426 Материјал 650.000    650.000 

4261 Административни материјал 650.000    650.000 
 УКУПНО ПА 3 9.100.000    9.100.000 
 УКУПНО ПА 1+2+3 90.789.000 17.420.000 4.499.314  112.708.314 

 
БУЏЕТ = 83.878.000  (ЛИМИТ ЗА 2019.) 

 

БУЏЕТ = 90.789.000  (ЛИМИТ ЗА 2019. по ребалансу). 

УКУПАН БУЏЕТ ПО РЕБАЛАНСУ (БЕЗ УПИСА 2019.) - 108.209.000 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

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

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

ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 
– ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ.  

ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања 

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

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

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

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

1.4. Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за 
предмет матерњи језик – буџет. 

1.5. Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и општег 
средњег образовања – буџет. 

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

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

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе - буџет 

2.2. Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и 
унапређивања културе вредновања – буџет.  

2.3 Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање 
рада установа у основном и средњем образовању – буџет. 
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ПРОГРАМ 3: Истраживање и вредновање у образовању  

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

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

3.2. Вредновање исхода учења – Припрема услова за национална и међународна 
испитивања постигнућа ученика – буџет 

 

Пројекти који предвиђају активности усмерене на осигурање квалитета рада 
установа, испитивање постигнућа ученика и истраживања у образовању захтевају 
буџетска средства износу од 37.208.000 динар, односно, средства са свих извора 
финансирањ у укупном износу од 42.008.000 динара. 
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

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

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

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

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

Специфични циљеви се односе на унапређење праксе самовредновања квалитета рада 
школа и коришћења резултата за унапређивање рада, јачања капацитета екстерних 
евалуатора и саветника спољних сарадника кроз обуке и међународну и регионалну 
сарадњу са сличним институцијама кроз чланство у организацији која окупља европске 
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инспекторате и агенције за спољашње вредновање (SICI – The Standing International 
Conference of Inspectorates). Пројекат предвиђа учешће у другим телима које развијају 
систем осигурања квалитета (Отворени метод координације Европске комисије), као и 
сарадњу која се односи на реализацију међународних евалуационих истраживања.  

 

 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Унапређени процеси 
самовредновања установа.  

Реализација истраживања 
усмереног на испитивање 
постојеће праксе 
самовредновања установама. 

Извештај са препорукама 
за  доносиоце одлука о 
начинима пружања 
подршке школама у 
развијању културе 
самовредновања.  

Унапређени процеси 
самовредновања кроз 
ефикасно коришћење 
инструмената и ефективну 
употребу резултата.   

Развијен и примењен програм 
обуке за коришћење 
инструмената за вредновање 
дигиталне зрелости школа и 
промоцију резултата. 

Програм обуке за школе. 

Листе учесника и 
евалуационе листе. 

Унапређени процеси 
спољашњег вредновања 
установа. 

Развијен и примењен програм 
обуке за саветнике – спољне 
сараднике на основу 
ревидираног модела стандарда и 
процедура спољашњег 
вредновања. 

Концепт обуке. 

Програм обуке. 

Листе учесника и 
евалуационе листе. 

Ревидиран систем завршног 
испита у основном 
образовању.  

Сачињен концепт и предлог 
ревизије система завршног 
испита у основном образовању. 

Документ. 

Предлог ревидираног 
правилника. 

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

 

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

Учешће у ОМК групама на 
европском и нивоу.  

Студијске посете. Учешће на 
конференцијама и 
специјализованим обукама за 
реализацију међународних 
евалуационих испитивања 
(PISA, PIRLS). 

Програми рада 
конференција. 
Извештаји. 

Програми рада 
конференција.  

Листе учесника. 

Документи на сајту. 

Извештаји са састанака. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Јануар – јун 2019. Сачињен концепт и реализована обука за јачање капацитета 
саветника спољних сарадника на основу ревидираног модела 
стандарда и процедура спољашњег вредновања. 

Јануар – март 2019.  Развијен концепт и сачињен предлог ревизија завршног 
испита у основном образовању. 

Развијен и примењен програм обуке за коришћење 
инструмената за вредновање дигиталне зрелости школа и 
промоцију резултата. 

Јануар – децембар 2019. Планирано и реализовано истраживање у вези са садашњом 
праксом самовредновања у школама и сачињене препоруке.  

Јануар – децембар 2019. 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. Учешће на специјализованим обукама и 
конференцијама које се односе на међународне евалуационе 
студије. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 250.000  

423400 Услуге информисања 100.000  

423500 Стручне услуге 1.190.000  

424900 Специјализоване услуге  

422200 Путни трошкови 1.790.000  

462100 Трошкови чланарине  

Тотал динара: 3.330.000  

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, просветни саветници/екстерни 
евалуатори, школе у Србији, запослени у Заводу за вредновање квалитета образовања и 
васпитања.  
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ:  

Пројекат садржи редовне активности из пословања у домену осигурања квалитета 
вредновања установа, али ће у неким деловима учествовати међународни партнери: Стална 
конференција образовних инспекората из европских земаља (SICI – The Standing 
International Conference of Inspectorates) и Европска комисија. У појединим сегментима 
предвиђена је сарадња са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва. 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

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

Координатор: 

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

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Након завршеног VIII разреда, ученик полаже завршни испит. Завршним испитом 
процењује се степен остварености општих и посебних стандарда постигнућа у основном 
образовању и васпитању (ЗОСОВ, „Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018, члан 
78). Пројекат Развој инструмената за припрему и полагање завршног испита у основном 
образовању заснива се на стручним пословима Завода у области припреме програма и 
инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању и обради и анализи 
резултата испита (Закон, члан 45, став 1, тачке од 2 до 6, тачка 10; члан 46, став 1, тачка 4, 
АП за спровођење СРОС 2020: ПУ-ОШ05; ПУ-ОШ07). 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

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

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

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

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

 припремање спецификација збирки и решења; 
 техничка припрема збирки; 
 објављивање збирки; 
 формирање стручних група по предметима за припрему завршног испита; 
 обука чланова стручних група за писање задатака и конструкцију теста и осталих 

пратећих докумената који су неопходни за успешну реализацију завршног испита; 
 анализа резултата претходних завршних испита;  
 одређивање методолошког оквира инструмената завршног испита; 
 припрема спецификације тестова у складу са образовним стандардима; 
 прикупљање података о томе на којим матерњим језицима се реализује завршни 

испит;  
 састављање низова задатака, који постају део постојеће базе, на основу образовних 

стандарда и спецификације теста за предмете српски/матерњи језик, математику, 
биологију, историју, географију, физику и хемију; 

 осигурање квалитета задатака;  
 конструкција тестова за пробно тестирање, завршни испит у јунском и 

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

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

 припрема и штампа тестова за полазнике програма основног образовања одраслих; 
 припрема и других материјала који могу бити подршка школама у процесу 

припреме и спровођења завршног испита (нпр. низови задатака за проверу 
ученичких постигнућа на почетку или на крају школске године). 

 

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

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

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

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

 

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

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

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

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

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Припремљене збирке за 
завршни испит. 

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

Објављене збирке и доступне 
свим заинтересованима у 
систему. 

Унапређен квалитет 
задатака за завршни испит. 

Реализована обука за писце 
задатака.

Извештај о реализованим 
обукама и продукти учесника.

Састављени задаци за све 
предмете који су на 
завршном испиту. 

Продуковано око 3.000 
задатака. 

Извештај о реализацији. 

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

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

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

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

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

Архива Завода за вредновање 
квалитета образовања и 
васпитања. 

Развијени додатни 
механизми контроле 
квалитета припреме и 
реализације завршног 
испита. 

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

Извештај са препорукама за 
осигурање квалитета 
реализације завршног испита. 

Извршена анализа 
резултата података 
добијених на завршном 
испиту. 

Анализа добијених 
резултата. 

Извештај са резултатима и 
препорукама. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Динамика Активност 

Новембар 2018.* Припремне активности за ангажовање сарадника за припрему 
збирки.  
Дефинисање потребног броја задатака и збирки на српском језику и 
језицима националних мањина.  

Децембар 2018. Формирање стручних тимова за израду задатака за збирке, расподеле 
задатака и прецизирање активности у различитим фазама процеса.  

Јануар – фебруар 
2019. 

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

Фебруар – март 2019. Припрема задатака за сва планирана тестирања. 
Контрола квалитета задатака у неколико узастопних фаза, рецензија 
задатака и лектура. 
Контрола квалитета објављених збирки и објављивање евентуалних 
исправки и штампарских грешака. 

Април – мај 2019. Састављање тестова за сва потребна тестирања. 
Финална контрола квалитета задатака, тестова и упутстава за 
прегледање. 
Припремљене спецификације за све тестове. 
Превод тестова на језике националних мањина. 
Припремање пратећих материјала потребних за пробно тестирање. 
Састављање кодних листа и софтвера за обраду резултата пробног 
испита. 
Слање електронског пакета за пробно тестирање ученика школама. 

Мај – јун 2019. Реализација завршног испита у јунском испитном року. 
Подршка школама у Републици у реализацији активности у вези са 
завршним испитом. 

Мај – август 2019. Припрема и реализација активности за осигурање квалитета 
реализације завршног испита. 
Реализација завршног испита у августовском испитном року. 

Октобар – децембар 
2019. 

Анализа резултата и националног извештаја за завршни испит. 

Припремне активности за завршни испит у новој школској години. 

*Због планираних термина објављивања збирки, припремне активности започињу крајем 2018. 
године. 
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ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Ученици, наставници, родитељи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, 
Национални просветни савет 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 7.350.000

426100 Материјал 1.000.000

512200 Машине и опрема 1.000.000

Тотал динара: 9.350.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

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

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 4.800.000

Тотал динара: 4.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за испите 

Координатор:  

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

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Након завршеног четвртог разреда средњег општег образовања, ученик полаже општу 
матуру, а након завршеног четвртог разреда средњег уметничког образовања, уметничку 
матуру (Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“, број 
88/2017 и 27/2018, члан 78). 

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

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

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Пројекат обухвата следеће: 

 формирање стручних тимова за релевантне предмете; 
 обука за писање задатака за наставнике који ће припремати инструменте; 
 стручни тим анализира правилнике о наставном програму за средње образовање и 

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

 састављање илустративних задатака;  
 састављање пример тестова; 
 избор потребних задатака и пилотирање; 
 припремање / превод тестова на језицима националних мањина; 
 развој банке задатака; 
 депоновање задатака у банку задатака.  

 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

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

Основни разлог за покретање овог пројекта јесте припремање инструмената за општу 
матуру у средњем образовању и васпитању. Један од важних чинилаца је и осигурање 
квалитета инструмената и свих процеса у току припреме и реализације матурских испита у 
општем средњем образовању. Једна од важних пројектних активности јесте и припрема 
банке задатака која је колекција задатака са свим информацијама и задатку и поуздано 
одређеним метријским карактеристикама. Подаци из банке задатака служе за ефикасну 
конструкцију теста, лонгитудиналне студије и даљу анализу података. Израда банке 
задатака је незаобилазна фаза у развоју институције која се бави испитивањем знања на 
националном нивоу и неопходна је ради осигурања квалитета и праведности у систему 
тестирања. Паралелно са развојем базе задатака, предвиђен је и развој софтвера који ће 
бити коришћен за анализу података који се добијају у току реализације завршних испита. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

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

 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Креиран је софтвер за базу задатака и 
прикупљање осталих релевантних 
података.   

Задаци и тестови 
креирани уз коришћење 
софтвера. 

Документација у 
Заводу. Извештаји. 

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

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

Документи са 
задацима у 
електронском 
облику. 

Део задатака / тестова доступан 
школама. 

Реализовано тестирање. Веб-сајт Завода. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

 Активност 

Јануар –  
април 2019. 

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

Мај – август 2019. Састављање низова задатака, креирање тестова који ће 
ученицима служити за вежбање.  

Септембар – 
децембар 2019. 

Објављивање низова задатака; евалуација пројектних активности; 
састављање извештаја. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

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

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 2.700.000

515100 Компјутерски софтвер 2.000.000

Тотал динара: 4.700.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

Центар за испите 

Координатор:  

Мср Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите 
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1.4. РАЗВОЈ СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ЗА КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА 
ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА 

Пројекат Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања 
за предмет Матерњи језик  заснива се на стручним пословима Завода у области израде 
образовних стандарда (Закон о основама система образовања и васпитања, 2017, члан 44, 
став 1, тачка 1). 

Стандарди образовања и васпитања (Закон, члан 10) представљају скуп норми на основу 
којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања.  Стандарди 
образовања и васпитања обухватају, између осталих, стандарде постигнућа ученика, 
односно образовне стандарде – који садрже нормирана очекивана знања и умења на крају 
одређеног циклуса образовања и васпитања.  

Стандарди постигнућа ученика за наставне предмете Српски језик, Математика и Природа 
и друштво за крај првог циклуса обавезног образовања, које је развио Завод, већ су 
усвојени и објављени („Сл. гланик РС – Просветни гласник“, бр. 5/2011), након чега су 
стандарди уведени у образовање.  

За ученике који  похађају наставу на свом матерњем језику урађени су и донети стандарди 
постигнућа за предмет Матерњи језик за крај основног (2010), као и за предмет Матерњи 
језик и књижевност за крај општег средњег образовања и васпитања (2018). Стандарди 
постигнућа за предмет Матерњи језик за крај првог образовног циклуса још увек нису 
развијани у образовању. Због тога је потребно развити стандарде постигнућа ученика за 
предмет Матерњи језик за ученике чији су матерњи језици: мађарски, албански, румунски,  
словачки, хравтски, русински, бугарски и босански језик.  

Предвиђено је да се стандарди постигнућа развију у складу са методологијом развијања 
стандарда у образовању која претпоставља експертску /стручну процену о садржају на три 
нивоа образовних постигнућа, у складу са већ усвојеним стандардима постигнућа за 
предмет Српски језик – како би сви ученици у Републици имали поред права на 
образовање и васпитање (Закон, члан 3) и обезбеђену једнакост и доступност остваривања 
права на квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на принципу 
једнаких шанси (Закон, члан 7). 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА  

Реализација пројекта Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса 
обавезног образовања за предмет Матерњи језик  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), 
Акциони план за остваривање права националних мањина (2016),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) и Конвенција против дискриминације у васпитању и образовању 
(1960). 
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ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања 
ученичких постигнућа на основу образовних стандарда, што представља стратешки 
допринос политици образовања у Републици Србији. 

Специфични циљеви односе се на утврђивање листе знања, вештина и ставова односно 
исхода учења − које ученици треба да усвоје / овладају њима за предмет Метерњи језик на 
крају првог циклуса образовања и васпитања. 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Урађена експертска верзија 
предлога стандарда постигнућа 
ученика за предмет Матерњи 
језик. 

Дефинисани експертски 
стандарди постигнућа ученика 
на три нивоа ученичких 
постигнућа, за предмет 
Матерњи језик. 

Листа предлога 
стандарда 
постигнућа. 

Консултације са стручњацима и 
запосленима у образовању о 
предлогу стандарда постигнућа. 

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

Листа предлога за 
унапређивање 
стандарда. 

Извештаји о 
реализованим 
активностима. 

Коначни предлог стандарда 
постигнућа ученика за предмет 
Матерњи језик за крај првог 
циклуса обавезног образовања − 
припремљен за процедуре 
разматрања и усвајања. 

Предлог стандарда постигнућа 
за предмет Матерњи језик за 
крај првог циклуса образовања, 
достављен Министарству 
просвете, науке и технолошког 
развоја и Националном 
просветном савету. 

Документ Предлог  
стандарда 
постигнућа 
ученика за 
предмет Матерњи 
језик за крај првог 
циклуса обавезног 
образовања 

ПРЕГЛЕД  ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  

Пројекат Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног 
образовања за предмет Матерњи језик  (мађарски, албански, румунски,  словачки, 
хрватски, русински, бугарски и босански) реализоваће се у току 2019. године, у три фазе 
пројекта. 

Прва фаза се односи на формирање стручне комисије за развој стандарда постигнућа и 
развијање стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања за 
предмет Матерњи језик за следеће језике националних мањина: мађарски, албански, 
румунски,  словачки, хравтски, русински, бугарски и босански.  

Стандарди ће се развијани на основу стручне анализе постојећих стандарда постигнућа за 
предмет Српски језик за крај првог циклуса обавезног образовања, усвојених стандарда 
постигнућа ученика за предмет Матерњи језик и књижевност, као и на основу 
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дефинисаних међупредметних компетенција саадржаних у новом Закону (члан 11), 
посебно узимајући у обзир међупредметну компетенцију комуникација на матерњем 
језику. Поткомисије − за осам језика националних мањина − међусобно ће усклађивати 
своје  стручне процене, у току развијања стандарда. С обзиром на добијене резултате, 
искази стандарда биће редефинисани у првој верзији пре јавне расправе.   

У другој фази, Завод ће организивати јавну расправу. На основу података добијених 
евалуацијом стандарда у процесу испитивања и консултација са националним саветима 
националних мањина и представницима стручних друштава и осталих заинтересованих 
актера − биће припремљен предлог коначне верзије исказа стандарда за предмет Матерњи 
језик за крај првог циклуса обавезног образовања. У  

У трећој фази, Предлог  стандарда постигнућа за предмет Матерњи језик за крај првог 
циклуса обавезног образовања − биће достављен Министарству просвете, науке  и 
технолошког развоја и Националном просветном савету Републике Србије. Након 
разматрања и усвајања стандарда постигнућа ученика,  биће предузето низ активности 
ради информисања јавности и увођења стандарда у образовање.  

Завод ће у пројекту сарађивати са Педагошким заводом Војводине ради координације 
стручних комисија. С обзиром да се послови из делокруга Завода који се односе на 
образовно-васпитни рад који се изводи на језицима националних мањина поверавају 
Педагошком заводу Војводине (Закон, члан 185), стандарде постигнућа за мађарски, 
румунски,  словачки, хравтски и русински језик развијаће Падагошки завод Војводине уз 
подршку Завода за вредновање квалитата образовања и васпитања, а стандарде за  
бугарски, босански и албански језик развијаће Завод за вредновање квалитата образовања и 
васпитања. 

Динамика Активност 

Јануар – март 2019. Формирање стручних комисија, уз сарадњу са Педагошким 
заводом Војводине, анализа релевантних материјала.  

Март – јун 2019.  Дефинисање области и исказа стандарда. 

Јун – октобар 2019.  Јавна расправа. Редиговање стандарда у складу са добијеним 
информацијама након стручне јавне расправе. 

Новембар 2019. Достављање документа Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја и Националном просветном савету РС − 
на разматрање и усвајање. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Завод за вредновање образовања и васпитања образовања и васпитања, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја РС; Педагошки завод Војводине; Национални 
просветни савет РС; национални савети националних мањина; наставници у школама; 
стручни сарадници; директори школа; образовна јавност. 
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Педагошки завод Војводине, Филолошки факултети у Београду и Новом Саду; основне 
школе, стручна друштва, национални савети националних мањина. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Услуге по уговору о делу 1.100.000  

Тотал динара: 1.100.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије. 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА,  

Данијела Ђукић, руководилац Центра 

Ана Пејић, саветник за развој и примену образовних стандарада 
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1.5. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА ЗА КРАЈ  ОСНОВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА    

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

Пројекат Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и 
општег средњег образовања који ће бити реализован у две фазе, заснива се на стручним 
пословима Завода у области праћења и вредновања степена остварености опших принципа, 
циљева образовања и васпитања, остваривања стандарда постигнућа по нивоима и врстама 
образовања (Закон о основама система образовања и васпитања, 2017, члан 43, став 1) и 
израде образовних стандарда (Закон, 2017, члан 44, став 1, тачка 1). 
Стандарди образовања и васпитања (Закон, члан 10) представљају скуп норми на основу 
којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања. Стандарди 
образовања и васпитања обухватају, између осталих, стандарде постигнућа ученика, 
односно образовне стандарде – који садрже нормирана очекивана знања и умења на крају 
одређеног циклуса образовања и васпитања. 
 
Програми и инструменти завршних испита на државном нивоу у основном и средњем 
образовању и васпитању, завршни испит и општа матура (Закон, члан 78)  − заснивају се на 
стандардима постигнућа ученика, односно на образовним стандардима. Образовни 
стандарди наводе шта сви ученици треба да разумеју, знају и умеју у одређеним наставним 
областима, на одређеном нивоу образовног постигнућа. Образовним стандардима, као 
исходима учења на крају циклуса образовања, 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 десет наставних предмета: Српски језик, 
Математика, Биологија, Физика, Хемија, Географија, Историја, Музичка култура, Ликовна 
култура и Физичко васпитање. Одлуком Националног просветног савета РС о усвајању 
Образовних стандарда за крај обавезног образовања (број: 401-00-13/71/2009-06) и 
њиховим објављивањем у „Службеном гласнику – Просветном гласнику РС” LIX бр. 5, од 
5. јула 2010) − образовни стандарди су уведени у образовну праксу кроз циклус 
непосредних обука за наставнике у основним школама. Њихова примена је посебно 
значајна на заврном испиту будући да се задаци у тестовима састављају тако да мере 
оствареност стандарда ученичких постигнућа. 
 
Стандарди за стране језике развијани су накнадно, па је Правилник о општим 
стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик, објављен у 
„Службеном гласнику РС”, бр. 78 од 18. 8. 2017. године. Министар просвете науке и 
технолошког развоја је донео решење да програм обуке добије статус програма од јавног 
интереса Завод планира наставак обуке наставника за примену стандарда постигнућа за 
страни језик за крај основног образовања и у 2019. години, пошто је један број наставника 
завршила програм обуке у 2018. години. 
 
Образовни стандарди за крај општег средњег образовања развијани су у периоду од 2010. 
до 2012. године. Након јавне расправе, разматрани су и усвојени на Националном 
просветном савету 2013. године. Правилник о опшштим стандардима постигнућа за крај 
општег средњег образовања и средњег стручног образовања и васпитања у делу 
општеобразовних предмета објављен је у „Службеном гласнику РС”, бр. 117/2013, 
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30.12.2013. године, и односи се на следеће наставне предмете у општем средњем 
образовању: Српски језик и књижевност, Страни језик, Математику, Физику, Хемију, 
Биологију, Историју и Географију. Завод је организовао низ предавања у стручним 
друштвима ради информисања стручне јавности о значају и улози стандарда и спровео 
програм обуке стручног усавршавања наставника ради увођења стандарда у образовање од 
2016. до 2018. године, на основу решења министар просвете науке и технолошког развоја 
да програм обуке – који је креирао Завод – добије статус програма од јавног интереса. 
 
Стандарди постигнућа ученика за предмет Матерњи језик и књижевност за осам језика 
националних мањина развијани су у Заводу у току 2017. године. Национални савети 
националних мањина дали су позитивно мишљење, као и Национални просветни савет РС, 
те је Правилник о стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за 
крај средњег образовања објављен у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 
13/2018 од 17.7.2018. године, а ступио је на снагу 25.7.2018. 
 

Пројекат Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и 
општег средњег образовања треба да омогући ревизију стандарда постигнућа ученика  за 
најмање два предмета у првој фази реализације, и ревизију стандарда постигнућа ученика  
за преостале предмете у другој фази пројекта , након вишегодишње примене стандарда у 
основном и средњем образовању, осим за Страни језик у основном образовању и Матерњи 
језик и књижевност у средњем образовању − као подршку развоју оквира националног 
курикулума и организацији и спровођењу завршног испита, као и будућег матурског 
испита – чији се тестови знања заснивају на испитивању остварености образовних 
стандарда.  

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Завршни испити у основном и средњем образовању, према Закону из 2017. године (члан 78) 
прописују полагање завршног испита у основном образовању и васпитању и опште матуре 
у општем средњем образовању и васпитању. 
 
 Правилник о Програму завршног испита у основном образовању и васпитању 
(„Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014, 
2/2018), као и Правилник о Програму опште и уметничке матуре („Службени  гласник РС 
- Просветни гласник”бр. 11/2017 од 26.12.2017) – истичу да ученици полажу завршне 
испите у основном и средем образовању тако што решавају тестове знања. Тестови су, 
према својој структури и спецификацији, засновани на утврђеној листи стандарда 
постигнућа ученика за крај обавезног образовања, односно за крај општег средњег и 
средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета. Задацима у тестовима се 
испитују знања и умења ученика на крају основног образовања и средњег образовања, 
према утврђеној листи предмета садржаној у правилницима о полагању завршних испита. 
 
Реализација пројекта Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног 
образовања и општег средњег 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, 
односе на унапређивање 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 акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја 
у Републици Србији (2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски 
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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/ стандарда постигнућа ученика 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 пун потенцијал. 

Успостављање стандарда постигнућа – образовних стандарда у основном и средњем 
образовању – важан је корак у планирању и спровођењу завршних испита, а тиме и 
унапређивања образовног система Републике Србије. 

Глобализација, убрзан технолошки развој и потребе послодаваца захтевају од система 
образовања флексибилност и излажу га сталним проверама и реформама. Најчешћа пракса 
у државама, чија се образовна политика заснива на образовним стандардима, јесте да се 
ревизија стандарда врши у циклусима од пет година, у складу са резултатима вредновања 
постигнућа ученика (нпр. национална тестирања, завршни испити и сл.), као и са 
унапређењем образовања и иновацијама у образовним политикама, као таквим. Ради 
општих принципа развоја и ревизије стандарда, неопходно је евалуирати, ревидирати и 
редиговати постојеће стандарде постигнућа ученика, у складу са Законом (2017), 
стратегијама и праксом у Републици Србији, као и праксом у ЕУ. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ пројекта јесте унапређивање квалитета образовања и васпитања кроз ревизију 
образовних стандарда /стандарда постигнућа ученика за крај обавезног образовања и за 
крај општег средњег образовања, у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања (2017) и савременим развојем образовања у државама ЕУ.  

Специфични циљеви пројекта односе се на развој методологије и успостављање поступака 
и процедура за анализу и праћење постигнућа ученика на завршним, иницијалним, 
годишњим и националним тестирањима; праћење и унапређивање општих, специфичних и 
међупредметних компетенција и стандарда постигнућа ученика − на крају обавезног 
образовања и општег средњег образовања, као и на ревизију постојећих стандарда. 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Развијене и постављање 
процедуре за праћење, 

Редефинисане компетенције и 
стандарди постигнућа ученика 

Листа предлога 
стандарда 
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анализу и дефинисање 
критеријума за ревизију и 
редефинисање компетенција и 
стандарда постигнућа на крају 
обавезног образовања и 
општег средњег образовања у 
складу са Законом (2017) и 
развојем савремених 
курикулума  у ЕУ (методолога 
ревизије стандарда 
експертском проценом). 

 

за најмање два предмета у 
основном образовању: као и за 
најмање два предмета у 
општем средњем образовању. 

постигнућа 
ученика. 

Консултације са стручњацима 
и запосленим у образовању о 
предлогу ревидираних верзија 
стандарда постигнућа ученика 
у основном и средњем општем 
образовању. 

Реализована јавна расправа о 
предлогу ревидираних 
стандарда. 

Листа коментара и 
предлога за 
унапређење 
квалитета 
докумената. 

Стандарди постигнућа 
ученика за крај обавезног 
основног образовања и 
васпитања, као и за крај 
средњег општег образовања – 
ревидирани су, у складу са 
Законом (2017) и развојем 
савремених курикулума  у ЕУ. 

Предлог стандарда постигнућа 
ученика у општем образовању 
(основном и средњем) 
прослеђени Министарству 
просвете, науке и технолошког 
развоја и Националном 
просветном савету РС на 
разматрање и усвајање након 
завршене друге фазе пројекта.  

Следећа документа: 
Предлог стандарда 
постигнућа ученика 
за крај основног 
обавезног 
образовања и 
васпитања. 

Предлог стандарда 
постигнућа ученика 
за крај општег 
средњег 
образовања и 
средњег стручног 
образовања и 
васпитања у делу 
општеобразовних 
предмета. 

Извештај о 
реализацији 
пројекта. 

 

 

ПРЕГЛЕД  ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Пројекат Праћење и унапређење образовних стандарда за крај основног образовања и 
општег средњег образовања реализоваће се у току 2019 и 2020. године у три основне 
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пројектне фазе.  

Прва фаза у 2019 години се односи на формирање стручних  комисија за равизију 
стандарда постигнућа ученика у основном и средњем образовању и постављање 
методологије за експерстку ревизију стандарда постигнућа ученика.  

Стандарди ће бити ревидирани  на основу стручне анализе постојећих стандарда 
постигнућа за наставне предмете у основном образовању и васпитању, као и за  најмање 
два предмета у првој фази пројекта Узимајући у обзир добијене резултате, искази 
стандарда биће редефинисани у првој верзији пре јавне расправе.   

У другој фази у 2019 години , на основу података добијених евалуацијом стандарда у 
процесу испитивања и консултација са представницима стручних друштава и осталих 
заинтересованих актера из образовне јавности − биће припремљен предлог коначне верзије 
исказа ревидираних стандарда постигнућа ученика за најмање два предмета – за крај 
обавезног основног образовања и васпитања, као и за крај општег средњег образовања и 
средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета. 

У завршној фази пројекта у 2020 години  предлози  стандарда постигнућа ученика за крај 
обавезног основног образовања и васпитања, као и за крај општег средњег образовања и 
средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета биће 
достављен Министарству просвете, науке  и технолошког развоја и Националном 
просветном савету Републике Србије. Након разматрања и усвајања стандарда постигнућа 
ученика биће предузет низ активности ради информисања јавности и увођења стандарда у 
образовање.  

Динамика Активност 

Јануар – фебруар 2019. године Формирање стручних комисија. 

Фебруар – април 2019. године Анализа остварености стандарда постигнућа ученика 
на основу података о постигнућима ученика на: 
завршним испитима, националном тестирању, 
годишњим и иницијалним тестирањима; анализа 
образовних стандарда у државама ЕУ. 

Април – септембар 2019. године  

 

Израда ревидиране верзије стандарда постигнућа 
ученика у основном и средњем образовању за најмање 
два предмета, у складу са подацима добијеним у 
анализи и новим концептом курикулума 
оријентисаним на исходе постигнућа. 

Октобар 2019. Јавна расправа 

Новембар 2019. Обрада и анализа података добијених кроз 
консултативан процес ревидирани стандарди 
постигнућа ученика у основном и средњем 
образовању – састављене финалне верзије предлога 
стандарда. 
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Спецификација и динамика пројектних активности биће синхронизована са логичком 
матрицом у пројекту (ИПА 2015) у тренутку када буде стављена на располагање Заводу. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

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

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Пројекат ИПА 2015; факултети београдског, нишког, новосадског и крагујевачког 
универзитета, основне и средње школе, стручна друштва. 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

421000 Стални трошкови 

422000 Путни трошкови  

423500 Стручне услуге 1.600.000  

423400 Специјализоване услуге  

426000 Материјал  

Тотал динара: 1.600.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: 

Буџет Републике Србије  

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА,  

Данијела Ђукић, руководилац Центра 

Мср. Ана Пејић, саветник за развој и примену образовних стандарада. 
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

 

2.1. ПОДРШКА ШКОЛИ НАКОН СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА – ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

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

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА  

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

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

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

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

Нови концепт у нашем образовном систему заснован je на настави и учењу које води 
развоју компетенција. Поред тога новина се односи и на увођење општих и међупредметне 
компетенција које треба да развију сви ученици до краја основног односно средњег 
образовања. Оне су развијане на основу документа „Кључне компетенције“ Европске 
комисије из 2009. Године. Развој ових компетенција подразумева увођење наставе и учења 
која 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.  

У овом пројектном циклусу који ће трајати две године (2019 и 2020) биће развијени нови 
приступи „умрежавања“ школа и наставника који су усмерени на увођење иновативних 
наставних пракси које омогућавају развој кључних компетенција за целоживотно учење. У 
фокусу ће се наћи и ефективна пракса формативног оцењивања у служби вредновања и 
развоја кључних компетенција. Један од резултата пројекта биће и инструменти за 
формативно праћење и процену компетенција које ће наставници моћи да користе у 
школама.  

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Развијен концепт 
иновативних наставних 
пракси које су усмерене на 
развој кључних 
компетенција. 

Дефинисање  активности 
или мера усмерених на 
развој и ширење 
иновативних пракси.  

Документ. 

Ојачани капацитети школа 
за примену иновативних 
наставних пракси.  

Развијена и имплементирана 
обука за школе за примену 
иновативних пракси 
усмерених на развој 
кључних компетенција.  

Концепт обуке. 

Извештај. 

Евалуација. 

Имплeмeнтирaн прoгрaм 
хoризoнтaлнoг учeњa 
измeђу шкoлa који се 
односи на иновативне 
наставне праксе.   

Развијени материјали за 
подршку школама. У 
најмање 10 шкoла програм 
се успeшнo се  примењују 
програм. 

Документ о прoгрaму 
хoризoнтaлнoг учeњa сa 
прeпoрукaмa зa 
дoнoсиoцe oдлукa. 
Извештаји истраживача. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Динамика Активност 

Јануар – фебруар 2019. Развој концепта подршке школама за увођење 
иновативних пракси. Развој обуке и материјала за подршку 
школама. 

Избор школа за укључивање у пројекат. 

Април – јун 2019. Имплементација обуке за имплементацију иновативних 
пракси усмерених на развој кључних компетенција. 

Школска 2019/20 година  Примена програма. Праћење промене наставне праксе и 
успешности ученика. Прикупљање и обрада података које 
се односе на имплементацију.  

Септембар – децембар 2020. Eвaлуaциja квaлитeтa прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa 
измeђу шкoлa; припрeмa извeштaja o eфeктимa прoгрaмa 
хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa; припрeмa рeвидирaнe 
вeрзиje прoгрaмa пoдршкe шкoлaмa крoз хoризoнтaлнo 
учeњe сa прeпoрукaмa зa успoстaвљaњe eфeктивнoг и 
oдрживoг мeхaнизaмa пoдршкe квaлитeту рaдa шкoлe.  

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

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

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 100.000  

423200 Компјутерске услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 200.000  

424900 Специјализоване услуге 1.000.000  

423500 Стручне услуге 1.928.000  

423600 Угоститељске услуге  

Тотал динара: 3.328.000  
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ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије 

 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

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

 

РЕАЛИЗАЦИЈА:  

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

 

КООРДИНАТОР: 

Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода 
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2.2 ПОДРШКА ШКОЛАМА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КВАЛИТЕТА ИНКЛУЗИВНОГ 
ОБРАЗОВАЊА И УНАПРЕЂИВАЊА КУЛТУРЕ ВРЕДНОВАЊА 

 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА 

Активности на пројекту Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног 
образовања и унапређивања културе вредновања заснивају се на Закону о основама 
система образовања и васпитања, "Службени гласник РС", бр. 88/2017, члан 44, став1, 
тачка 7. (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, поред осталих 
надлежности, обавља стручне послове  који се односе на развијање  и остваривање 
програма обука у области праћења напредовања ученика и оцењивања, припрема и 
објављује публикације из области осигурања квалитета рада установа), као и на Акционом 
плану СРОС, активности ПУ-ОШ02.  

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Реализација пројекта  Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног 
образовања и унапређивања културе вредновања , 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, у даљем тексту СРОС 
(2013),Закључак Владе о усвајању акционог плана за спровођење Стратегије развоја у 
Србији до 2020. Године, у даљем тексту АП за СРОС(2015), Стратешки циљеви 
образовања и обуке до 2020. године у земљама Европске уније (2009), Национални план 
акције за децу (2004), Национални миленијумски циљеви развоја у Републици Србији 
(2006), Стратегија за смањење сиромаштва (2003), Миленијумски циљеви развоја (2001), 
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 школама у Србији, од 2012 године реализује се процес спољашњег вредновања 
квалитета рада установа што је уз самовредновање део система за осигурање квалитета 
образовања и васпитања. Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада образовно-
васпитних установа у школској 2016/17 години, (http://vrednovanje.ceo.edu.rs/sites/default/ 
files/izvestajiEE/Izvestaj_skolska_2016-2017.pdf), јасно указује да је jeдан од најслабије 
процењених стандарда Област квалитета – Настава и учење, будући да га у појединим 
стандардима петина вреднованих школа није остварила, као што је тешко остварив, такође 
за петину школа и стандард Систем за праћење и вредновање. Из овога произилази потреба 
да се пружи системска подршка школама како би у будућности повећале квалитет и 
оствариле ове стандарде. 

Разлози за спровођење пројекта такође своје упориште имају и у Емпиријском 
истраживању  „Процене капацитета и потреба учитеља за развој инклузивног образовања“ 
у оквиру пројекта СУРС-а, „Подршка инклузивном образовању кроз образовни систем“ 
https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/Empirijsko%20istrazivanje.pdf и то у сегменту Прва 
димензија – Врсте и облици постојеће подршке за развој инклузивног образовања- 
Графикон 10 са тумачењем 
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ОПИС ПРОЈЕКТА 

Како је школа агенс промене у ставовима и вредностима, неопходно је пружити додатну 
подршку и обуку наставницима и стручним сарадницима у циљу обезбеђивања што бољег 
квалитета рада, превазилажењу тешкоћа у системским напорима да се школа у већој мери 
прилагоди потребама сваког детета.   

Детектоване и сумиране потешкоће у инклузивној пракси  нас упућују  да је неопходно и 
веома важно развијати и подржавати образовне политике које ће нас водити од «етике» 
инклузије ка квалитетној реализацији инклузивног образовања, од позитивно засићених 
афирмативних ставова о инклузији до практичних аспеката реализације. 

Највећа сметња инклузивном образовању је осећај неадекватности наставника, као и 
процена сопствених капацитета за спровођење инклузивног образовања, као нижих. 
Ставови наставника као баријера представљају један од основних извора за остале 
баријере, док су са друге стране, најотпорнији на промене.(„Наставници рефлексивни 
истраживачи инклузивне образовне праксе“, В.Јовановић, М.Граховац ЦОП) 

Кроз овај програм наставници и стручни сарадници најмање две одабране школе ће 
употпунити знања везана за индивидуализацију и диференцијацију наставе, одабир 
различитих метода, прилагођавање материјала за наставу и учење.  

Такође ће употпунити знања о креирању адекватних и сврсисходних педагошких профила 
као темеља за  креирање квалитетних примењивих индивидуалних образовних планова и 
њихово евалуирање. С друге стране, упутно је да је наставницима потребно пружити 
додатну подршку да овладају основним знањима и вештинама везаним за поједине сметње, 
што би им дало одређену дозу сигурности.  

Наставници и стручни сарадници школа које прођу овај вид обуке имаће подршку од 
стране стручног лица, биће праћени и саветовани током пројектног периода. Након ове 
обуке  биће значајно унапређен рад у школама и биће подстакнута сарадња и размена 
искустава запослених.  

Овај пројекат би након прве фазе био реализован на националном нивоу уколико се за буде 
услова. 

Завод ће кроз овај Пројекат развити и имплементирати тематске обуке наставника и 
стручних сарадника које ће бити окосница подршке школама након спољашњег 
вредновања а у циљу обезбеђивања што бољег квалитета рада 

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Општи циљ: 

Осигуравање квалитета образовања у Србији кроз унапређивање процеса квалитета 
рада у изабраним школама у домену наставе и учења 
Препознавање и ширење добре праксе у погледу ширења инклузивне културе; 

 
Специфични циљеви:  

Даљи развој компетенција наставника у погледу: 
а) креирања индивидуализације и диференцијације наставе у изабраним школама 
б) коришћења и прилагођавања различитих метода и техника рада 
в) креирања адекватног материјала за наставу и учење ученика којима је потребна 
додатна подршка; 
г) оспособљеност наставника да креирају, евидентирају, прате и вреднују обрасце 
образовних садржаја ученика који захтевају додатну подршку; 
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д) праћења постигнућа ученика, примене аналитичког оцењивања, уједначавања 
критеријума оцењивања, објективнијег оцењивања образовних постигнућа ученика, 
унапређивања знања и компетенција наставника у области израде задатака и примене 
квалитетних низова задатака објективног типа;  
ђ) оспособљавање наставника да пруже помоћ и подршку породицама ученика која 
захтевају додатну подршку; 
Развој механизама хоризонталног учења у погледу развоја инклузивне културе; 
Умрежавање практичара и стручних институција; 

 

 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Развијена обука за 
наставнике и стручне 
сараднике  

Водитељи ће бити спремни да 
развију обуку за наставнике и 
стручне сараднике 

Извештај 
координатора 

Консултативни састанка са 
Тимом за ИО. 

Добијене информације о стању 
инклуизивне праксе у школи 

Извештај ментора 

Реализовани обука за  
наставнике и стручне 
сараднике  у одабраним 
школама. 

Обучени наставници и  стручни 
сарадници  

Извештаји о 
реализацији,план 
активности, листа 
урађеног, 
евалуациони лист. 

Спремност наставника и 
стручних срадника да 
обезбеде 
индивидуализовану 
подршку ученицима. 

Учесници су стекли додатна 
знања о индивидуализацији и 
диференцијацији наставе; 

сензибилисани су да 
препознају, примене и креирају 
различите методе, стратегије, и 
материјале  раду са ученицима 
којима је потребна додатна 
подршка;  

стекли су знања и овладали 
вештинама израде и праћења 
педагошких профила и 
индивидуалних образовних 
планова 

 

Извештаји. 

Развијање и имплементација 
примера добре праксе из 
пројекта. 

Уграђене промене у односу на 
стечена искуства у планове 

Школска документа 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Динамика 

 

Активност 

Јануар –фебруар 2019 Утврђивање критеријума за одабир школа. 

Прикупљање информација о школама. 

Развој програма и сценарија обуке. 

Март 2019. Израда уговора за сараднике. 

Израда сценарија за имплементацију програма по 
школама. 

Март-Јун 2019.   Реализација програма по школама. 

Посете школама.  

Одређивање школског координатора за пројекат и 
комуникација са ментором. 

Септембар-Децембар 2019 Евалуација, припрема завршног извештаја 

Планирање дриге фазе пројекта. 

Представљање резултата пројектних активности и 
примера добре праксе из пројекта.  

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Директори, наставници и стручни сарадници у основним школама у Србији. 

 

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС (МИО мрежа), школске управе, 
школе. 

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНУ: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 300.000  

Тотал динара: 300.000  

 

КООРДИНАЦИЈА: 

ЦЕНТАР ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИЕТА РАДА УСТАНОВА  

Данијела Ђукић, руководилац Центра 

Весна Картал, саветник за развој и примену стандарда квалитета установа 
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2.3. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И 
САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА УСТАНОВА У ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања обавља стручне послове у области 
праћења и вредновања степена остварености општих принципа и циљева образовања и 
васпитања, Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018). Поред осталих својих надлежности, Завод обавља и стручне 
послове који се односе на развијање и остваривање програма обука у области праћења 
напредовања ученика, увођења образовних стандарда, спољашњег вредновања и 
самовредновања  (ЗОСОВ, „Службени гласник РС“, бр. 88/2017 члан 44, став 1, тачке 1, 5 и 
7; АП за СРОС 2020: ПУ-ОШ02, ПУ-ОШ05, ПУ-СО04, ПУ-СО05). 

У складу с тим надлежностима, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
припремио је пројекат Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 
самовредновање рада установа у основном и средњем образовању, који обухвата програм 
обуке за увођење образовних стандарда у наставни процес и програм обуке за 
самовредновање рада школа – ради осигурања квалитета рада образовно-васпитних 
установа у Републици. 

Будући да је објављен Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног 
образовања за страни језик у„Службеном гласнику РС“, бр. 78 од 18. 8. 2017, Завод је у 
2017. години саставио сценарио програма онлајн обуке /обуке на даљину за увођење 
образовних стандарда у наставу и добио решење министра науке, технике и технолошког 
развоја да програм обуке Обука наставника у основним школама за примену општих 
стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик добије статус 
програма обуке од јавног интереса − решењем 610-00-00884/2018-07. Завод је у 2018. 
години обучио један број наставника који предају страни језик, те ће се обука наставника у 
2019. години наставити како би Завод наставио да пружа подршку запосленима у 
образовању како би стандарде постигнућа ученика успешно увели у наставни процес. 
 
Поред стандарда постигнућа за страни језик у основној школи, у 2018. години разматрани 
су и усвојени стандарди постигнућа ученика за Матерњи језик и књижевност. Правилник о 
стандардима постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност за крај средњег 
образовања објављен у „Службеном гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 13/2018 од 
17.7.2018. године, а ступио је на снагу 25.7.2018. Завод је припремио програм обуке. Након 
што програм обуке за увођење стандарда постигнућа буде добио статус програма обуке од 
јавног интереса, Завод ће у 2019. години реализовати непосредну обуку наставника у 
Републици Србији који предају предмет Матерњи језик и књижевност у средњим школама.   
 
Обука Самовредновање школа у области Образовна постигнућа ученика је намењена 
наставницима,  стручним сарадницима и директорима основних школа. У оквиру обуке 
полазницима ће бити пружена подршка у коришћењу резултата завршног испита, 
годишњих тестова и других показатеља успешности образовно-васпитног рада у 
самовредновању треће области квалитета  дефинисане Правилником о стандардима 
квалитета рада  установа („Сл. гласник РС“, бр. 7/2011 и 68/2012.). С обзиром да је 
Правилником о вредновању квалитета рада установа („Сл. гласник РС“ , бр. 72/09 и 
52/11) дефинисано да се самовредновање врши на основу стандарда квалитета рада 
установа, односно да се самовредновање врши по дефинисаним областима квалитета Завод 
се определио за пружање подршке школама у области квалитета која се односи на 
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образовна постигнућа ученика. Овакав избор области квалитета је проистекао на основу 
прикупљених података са терена (спољашње вредновање рада школа) који говоре у прилог 
томе (нпр. неадекватна анализа резултата са завршног испита или не предузимање 
одговарајућих мера након извршене анализе; недовољно праћење успешности ученика и 
сл.). 
 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

Пројекат Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 
самовредновање рада установа у основном и средњем образовању се, између осталог, 
ослања на резултате пројекта Подршка осигурању квалитета система завршних испита на 
националном нивоу у основном и средњем образовању (ИПА 2008, приоритетна 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. Поред тога, пројекат се надовезује на резултате 
пројеката Завода Развој стандарда постигнућа ученика за матерњи језик за крај средњег 
образовања и Развој образовних стандарда за стране језике за крај основног образовања.  

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

 

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА   

Завршним и матурским испитима процењује се степен остварености општих стандарда 
постигнућа у основном и средњем образовању и васпитању, а образовни стандарди 
представљају суштинска знања, вештине и умења која ученици треба да усвоје на крају 
одређеног нивоа образовања. Стандарди постигнућа ученика за крај образовног 
образовања усвојени су 2009. године и импленетирани у образовни процес, док су 
стандарди за предмет Страни језик усвојени знатно касније. Њихова је имплементација 
започела у 2018. години, али је неопходно да се сви наставници, који предају Страни језик 
у основним школама, обуче како да примењују стандарде постигнућа за предмет Страни 
језик у свакодневном наставном процесу: приликом планирања наставе, реализације 
наставе и вредновања исхода учења у области страних језика у основној школи, на крају 
циклуса обавезног образовања. Обука наставника за Страни језик наставиће се и у 20120 
години. Обуком наставника за имплементацију стандарда за предмет Страни језик треба да 
се заокружи систем осигурања квалитета основног образовања кроз примену стандарда. 
Образовни стандарди дефинисани су као компетенције које ученици треба да изграде 
током основношколског и средњошколског образовања. Образовни стандарди засновани су 
на компетенцијама, а такав приступ представља новину за већину учесника у образовном 
процесу у основном и средњем образовању (Закон, 2017). 
Завршни испити у основном и средњем образовању, према Закону из 2017. године (члан 78) 
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прописују полагање завршног испита у основном образовању и васпитању и опште матуре 
у општем средњем образовању и васпитању. Програм обуке за увођење стандарда 
постигнућа за предмет Матерњи језик и књижевност је од изузетног значаја због тога што 
ће ученици, чији је матерњи језик албански, бугарски, босански, мађарски, русински, 
словачки и румунски, полагати Матерњи језик и књижевност, као обавезни део матуре − на 
основу Правилника о Програму опште и уметничке матуре („Службеном гласнику РС - 
Просветни гласник”бр. 11/2017 од 26.12.2017). У основном образовању до 2017. године 
развијени су стандарди за сва обавезне предмете, сем за страни језик, који су усвојени 
2017. године,  

Ради успешне имплементације стандарда постигнућа ученика, Завод ће реализовати обуке 
које треба да допринесу успешном увођењу стандарда у образовну праксу. У оквиру 
пројекта Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања 
и људског капитала – Развионоца ИПА 2011 Министарства просвете, науке и технолшког 
развоја развијана је и тестирана платформа за онлајн обуку наставника и Завод је уз 
дозволу Министарства, реализовао обуке за стандарде за 11 општеобразовних предмета у 
средњим школама, гимназијама и стручним школама, у 2016. и 2017. години; док је у 2019. 
години Завод поставио на свом серверу мудл платформу и наставио реализацију обуке. 
Постојећа платформа биће коришћена у програмима обука у 2019 години, и то за програме 
обука за увођење стандарда постигнућа за Страни језик, као и за програм обуке за 
самовредновање рада образовно-васпитних установа. Предуслов је да се наставници обуче 
за приступање обуци на мудл платформи – што је предвиђено у непосредном делу обуке 
Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника, ("Службеном гласнику РС", бр. 81/2017 и 48/2018). 

Ради успешније комуникације са наставницима који предају Матерњи језик и књижевност 
– програм обуке биће реализован непосредно, уз сарадњу са школским управама 
Министарства.  

На основу резултата вредновања појединачних области квалитета (Извештај о спољашњем 
вредновању квалитета рада образовно-васпитних  установа, школска 2016/2017.година), 
може се закључити да већина основних школа у Србији може дати већи допринос 
образовним постигнућима ученика  него  што  то  сада  чини  (четвртина  вреднованих  
школа  не  остварује   стандард 3.2). Ако се узму у обзир сви системски напори да се школа 
учини одговорнијом за  образовна  постигнућа  ученика,  онда  резултати  вредновања  
нису  задовољавајући. Према  проценама  евалуатора,  у  овом  узорку  се  само  11,9%  
школа  перципира  као главни  чинилац  образовног  напретка  ученика  (стандард  је  
остварен  на  највишем нивоу). Управо ради пружања подршке основним школама у 
самовредновању области квалитета која се односи на образовна постигнућа Завод 
организује онлајн обуку у циљу унапређивања квалитета рада школе. 

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

Општи циљ се односи на ширење и унапређивање културе вредновања и самовредновања и 
праћење квалитета вредновања у целини, као и на унапређивање наставе кроз усмеравање 
на кључна знања и компетенције. Специфични циљеви односе се на обуку наставника за 
примену образовних стандарда ради примене образиовних стандарда у настави, припреме 
ученика за матурске испите на крају средњег образовања, као и већег квалитета постигнућа 
ученика на крају основног образовања и на повећање степена информисаности установа и 
учесника у образовању − директора, стручних сарадника, наставника, ученика, родитеља 
−о значају увођења стандарда образовних постигнућа у образовни систем и значају 
процеса самовредновања свих запослених у школи. 
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ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Реализована онлајн обука 
за  предмет Страни језик за 
наставнике основних 
школа. 

Обучено најмање 300 
наставника.  

Извештај о обуци, 
евалуациони лист. 

 

Реализована непосредна 
обука наставнике који 
предају Матерњи језик и 
књижевност у средњим 
школама, гимназијама и 
средњим стручним 
школама. 

Обучено приближно  
наставника и стручних 
сарадника. 

Извештај о обуци, листа 
урађеног материјала, 
евалуациони лист. 

 

Развијен програм обуке и 
пратећи материјали за 
обуку Самовредновање 
школа у области 
Образовна постигнућа 
ученика. 

Обука добила статус 
програма од јавног интереса. 

Решење министра о 
програму од јавног 
интереса.  

Реализована онлајн обука 
за  10 основних школа. 

Обучено најмање 300 
наставника. 

Извештај о обуци, листа 
урађеног материјала, 
евалуациони лист. 

 

Динамика Активност 

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

Наставак реализације обуке за стране језике у основном 
образовању . 

Наставак рада на изради програма и материјала за обуку за 
матерњи језик у средњем образовању. 

Децембар 2018.  Извештавање о реализацији обука. 

Јануар – март 2019. Наставак реализације онлајн обуке  за примену образовних 
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423200 Компјутерстке услуге  200.000  

423400 Услуге информисања  

423500 Стручне услуге 4.200.000  

426000 Материјал  

Тотал динара: 4.400.000  

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

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

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

Буџет Републике Србије 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Центар за ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА,  

Данијела Ђукић, руководилац Центра 

Весна Картал, саветник за развој и примену стандарда квалитета установа 

Ана Пејић, саветник за развој и примену образовних стандарада 

 

стандарда за предмет Страни језик у основном образовању. 

 

Рад на сценарију за  обуку Самовредновање школа у 
области Образовна постигнућа ученика. 

Април  – децембар  2019.  Почетак обуке за  примену образовних стандарда за 
предмет Матерњи језик и књижевност (услов да програм 
обуке добије статус обуке од јавног интереса). Сарадња са 
школким управама Министарства. 

Постављање програма обуке на мудл платформу Завода 
(за самовредновање). 

Формирање и обука тима модератора за онлајн обуку за 
самовредновање. 

Реализација онлајн обуке за самовредновање. 
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ПРОГРАМ 3: ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

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

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОЈЕКТА  

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

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

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

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

Вредновање огледа 

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.  

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 
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утврђивање предлога за доносиоце одлука у систему, а биће употребљени и за припрему 
стручних материјала за унапређивање наставе и учења у основним школама. Индиректно, 
резултати истраживања биће употребљени за унапређивање капацитета стручних тимова за 
израду задатака и тестова и обуку наставника да тестове и задатке користе у праћењу 
напредовања ученика. 

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

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

Главне активности у овом пројекту су:  

 анализа резултата вредновања на нивоу појединца, одељења, установа, региона и 
система; 

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

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

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

У оквиру компонте Аналитичко-истраживачке активности реализују се активности које 
су у складу са захтевима Секторског реформског уговора/ секторска буџетска подршка 
ИПА II који представља  Инструмент за претприступну помоћ ЕУ за период 2014-2020. 
година и намењен је земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у 
ЕУ.  

Сектор образовања је добио ову помоћ (ИПА 2016) ради спровођења свеобухватних 
реформи у складу са дефинисаном Стратегијом развоја образовања (СРОС)  до 2020. и 
ради остваривања активности предвиђених Акционим планом СРОС-а. Активности које су 
описане предвиђене су Акционим планом за остваривање Комплементарне мере које имају 
за циљ да пруже подршку у спровођењу свеобухватне реформе у сектору образовања 
путем јачања институционалних и људских капацитета кључних институција у оквиру овог 
сектора, као и да обезбеди оцењивање остварености дефинисаних индикатора који су 
наведени у оквиру 4 мере.  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања учествује у остваривању две мере:  

Мера 1. Унапређени професионални капацитети наставника у предуниверзитетском 
образовању за реализацију  наставних планова и програма  заснованих на исходима учења 
ради унапређења знања и компетенција ученика. 

Мера 2. Унапређени професионални капацитети који реализују наставу на језицима 
националних мањина ради унапређења знања и компетенција ученика који похађају 
наставу на језицима мањина. 
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У оквиру пројекта 3.1 реализују се активности: (а) Анализа организације и спровођења 
завршног испита на крају основног образовања и васпитања и мере за унапређивање за 
ученике који полажу завршни испит на српском језику и језицима националних мањина  
(б) Анализа резултата завршног испита и мере за унапређивање рада основних школа које 
изводе наставу на српском језику и језицима националних мањина. Наведене активности 
су део прве и друге мере Секторског реформског уговора (Секторска буџетска подршка – 
СБС).   

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

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

РАЗЛОЗИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Стварање и развој институционалних услова и капацитета за примену одредаба Закона о 
основама система образовања и васпитања које се односе на програме огледа у 
предшколском, основном и средњем образовању и васпитању (регулисање статуса огледа 
који трају дуже од предвиђеног рока, увођење спољашњег вредновања, раздвајање процеса 
мониторинга од процеса вредновања). 
Обезбеђивање релевантних информација о квалитету и нивоу остварених циљева и исхода 
на крају програма огледа на основу којих ће бити донете одлуке о даљој примени огледа.  
Обезбеђивање квалитета образовања кроз селекцију постојећих програма огледа (промена 
статуса – укидање или укључивање у систем). 
Развој механизама за унапређивање програма образовања и васпитања на основу 
релевантних и поузданих истраживачких података. 
 
Пројекат треба да допринесе да се образовна политика и пракса развијају и формулишу уз 
веће коришћење одговарајућих квантитативних и квалитативних доказа добијених из 
истраживања, као и да се конкретне повратне информације из наставне праксе користе на 
нивоу учионице. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

– Спровођење сумативног и спољашњег вредновања рада образовно-васпитних установа у 
највише два 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 
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нивоима за потребе развоја установа и система образовања и васпитања.  

Очекивани резултати Показатељи промена Средства 
верификације 

Компонента 1: 

Прикупљене су све 
релевантне информације о 
програмима огледа који се 
вреднује. 

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

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

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

На основу приоритета 
одређено је три 
програма огледа који ће 
бити предмет 
вредновања. 

Поступци вредновања 
остварености циљева и исхода 
на крају највише два 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 и предлог за даљу 
примену саставни су део 
извештаја стручног тима. 

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

Резултати вредновања су у 
функцији развоја система 
образовања и васпитања. 

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

 

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

Компонента 2: 

Припремљени су релевантни, 
поуздани и објективни подаци 
о резултатима завршног 
испита из јуна 2019. 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. 
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Припремљени су релевантни, 
поуздани и објективни подаци 
о квалитету рада школа на 
основу утврђених стандарда 
квалитета. 

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

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

Преглед пројектних активности 

Динамика Активност 

Март – децембар 2019. Вредновање остварености циљева и исхода на крају програма 
огледа на основу утврђене динамике. 

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

Достављање извештаја министру и иницијатору огледа. 

Јул – октобар 2019. Прикупљање, обрада, анализа и тумачење резултата завршног 
испита на крају основног образовања и васпитања (јунски рок 
2019). 

Израда и достављање извештаја. 

Децембар 2019. 

 

Анализирање и тумачење резултата контроле квалитета 
оцењивања на завршном испиту на крају основног образовања и 
васпитања (јунски рок 2019). 

Израда и достављање извештаја. 

Јануар – децембар 
2019.  

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 200.000  

423600 Угоститељске услуге  

426000 Материјал  

Тотал динара: 200.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Републике Србије  

ПРЕТПОСТАВКЕ: 

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

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

Координација:  

Компонента 1. Мср Софија Вујовић, саветник за вредновање програма огледа и установа 

Компонента 2. Јелена Петровић, саветник за образовне истраживачко-аналитичке послове 
и статистику 
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3.2. ВРЕДНОВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА - ПРИПРЕМА УСЛОВА ЗА НАЦИОНАЛНА И 
МЕЂУНАРОДНА ИСПИТИВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

На основу надлежности прописаних Законом, Завод за вредновање квалитета образовања и 
васпитања, у оквиру Центра за међународна, национална испитивања и развојно-
истраживачке послове обавља следеће стручне послове - учествује у планирању стратегије 
и методологије спољашњег вредновања система образовања и васпитања; учествује у 
спровођењу међународних и других истраживања од значаја за квалитет образовања и 
васпитања; припрема и спроводи истраживачки рад у подручју образовних мерења, 
спољашњег проверавања остварености стандарда постигнућа ученика и додате вредности у 
образовању и васпитању; анализира и статистички обрађује, припрема и објављује 
извештаје о резултатима испита, спољашњег вредновања установа и других истраживања у 
области образовања и васпитања; спроводи истраживачке и евалуационе студије у области 
образовања и васпитања и предлаже Министарству мере за унапређивање квалитета 
образовања и васпитања на основу резултата истраживања и анализе квалитета испита и 
испитивања (Закон, члан 46.)  
Други основ за реализацију овог пројекта налази се у захтеву ресорног министарства 
садржаног у допису бр. 401-00-00648/2018-01 од 12.10.2018. године. 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

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

Док се национални испити спроводе на целој популацији, национална тестирања се 
реализују на узорку ученика одређеног узраста. Како у истраживању не учествују сви 
ученици, информације се обезбеђују само за образовни систем у целини или његове 
делове, као и факторе који су повезани са успешности ученика. Иако је ограничен број 
директних корисника информација, овакав начин националног испитивања има своје 
предности: подједнако добро може да обезбеди валидне, поуздане и увремењене 
информације у вези са образовним системом, посебно у вези са квалитетом наставе и 
учења. Како захтева мањи обим ангажовања ресурса, стога се може чешће спроводити, 
укључујући и вршење тематских евалуација. Ово је нови концепт у нашем образовном 
систему, заснован на настави и учењу које води развоју компетенција и због тога је 
потребно истражити могућности праћења и процене остварености компетенција у оквиру 
појединих наставних предмета. Општи стандарди постигнућа за крај основног и општег 
средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета 
дефинисани су на основу очекиваних компетенција које ученици треба да развију до краја 
свог основног или средњег образовања. Овим пројектом ће бити настављен рад на 
успостављању система националног тестирања у основном и средњем образовању. 

Поред тога, на основу дописа ресорног министарства, Завод за вредновање је укључен у 
реализацију међународних истраживања ПИСА 2021 и ПИРЛС 2021.  

Међународна испитивања ученичких постигнућа се односе на организован начин 
реализације проверавања исхода образовања у којима учествују заинтересоване земље 
широм света. Спроводе се у окриљу међународних организација према посебној 
методологији. У томе им помажу домаће образовне институције.  
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Ове студије могу да помогну да се провери шта ученик може да научи на одређеном 
узрасту пратећи ученичка постигнућа добијена емпиријским путем у различитим 
образовним системима. Такође, омогућавају истраживачима да уоче последице спровођења 
одређених пракси и политика, преиспитају постојећа веровања и претпоставке уграђене у 
њихове системе и размотре образовне концепте који нису коришћени у њиховим земљама. 

Напознатије међународне компаративне студије су:  

OECD PISA програм (Programme for International Student Assessment) PISA је програм 
међународне евалуације образовних постигнућа. Спроводи се од 2000. године у 
трогодишњим циклусима и на основу њега се систематски прати који ниво функционалне 
писмености достижу петнаестогодишњаци у области математике, природних наука и 
разумевања прочитаног. Основни циљ је да се испита у којој су мери млади оспособљени 
да разумеју и користе дате информације приликом решавања релевантних проблема из 
свакодневног живота. У одређеним циклусима испитују се и додатне крос-курикуларне 
компетенције, попут кључних компетенција: решавања проблема, дигиталне или 
финансијске писмености. У истраживању се користе упитници за ученике, школу, у неким 
случајевима и за родитеље, како би се утврдили контекстуални фактори који су повезани 
са остваривањем резултата. Србија је учествовала у овим истраживањима 2003., 2006., 
2009., 2012. и 2018. године. Србија је пријављена за учешће и у циклусу за 2021. годину. 
Припрема за овај циклус је започела у 2018. години. 

Међународно удружење за евалуацију образовних постигнућа IEA (International Association 
for the Evaluation of Educational Achievement) реализује међународни програм који обухвата 
две врсте студија: TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) и PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study). TIMSS је међународно истраживање 
образовних постигнућа 4. и 8. разреда ученика основне школе у области математике и 
природних наука које се спроводи од 1995. године у четворогодишњим циклусима. PIRLS 
је испитивање разумевања прочитаног ученика 4. разреда и спроводи се у петогодишњим 
циклусима, почев од 2001. године. Кључна интенција ових истраживања односи се на 
сагледавање сложеног односа између постигнућа ученика у контексту курикулума, 
школских и породичних услова и ставова ученика. Србија је до сада учествовала у TIMSS 
истраживањима 2003., 2007. године када су испитивана постигнућа ученика 8. разреда, а 
2011. и 2015. и 2019. године у циљу испитивања постигнућа ученика 4. разреда. Од 2021. 
године Србија ће по први пут учествовати у PIRLS истраживању. Припрема за овај циклус 
је започела у 2018. години. 

ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА СТРАТЕГИЈАМА И ПОЛИТИКАМА 

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

Национална и међународна истраживања обезбеђује информације у вези са ефикасности 
система образовања у некој земљи, а пре свега омогућава велики број информација у вези 
са материјалним и људским ресурсима и квалитетом планова и програма и реализације 
наставе и учења. Поред тога, међународна истраживања  обезбеђује поређење постигнућа 
између земаља учесница и праћење промена у постигнућу популације ученика за земље 
учеснице које учествују у више циклуса истраживања. Земље учеснице могу да користе ова 
истраживања да преиспитају образовне политике укључујући праћење трендова 
постигнућа на системском нивоу у глобалном контексту, успостављање циљева и 
стандарда за унапређење система, стимулисање реформе курикулума, унапређење наставе 
и учења кроз истраживања и анализу података, спровођење додатних истраживања нпр. по 
питању једнакоправности и јачање капацитета наставника и истраживања за послове 
процењивања и евалуације. 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

Специфични циљеви односе се на процену остварености исхода учења. 

 
ПРЕГЛЕД ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 
 
У периоду 2019-2022 се реализују активности за ПИСА 2021 и ПИРЛС 2021 истраживање.   
Међународна испитивања постављају веома захтевне техничке стандарде и реализују се по 
посебној методологији. Истраживање се састоји из две фазе: (а) пробно и (б) главно 
истраживање.  
 
Реализација националних и међународних истраживања се састоји из низа активности: 
 

 Припрема инструмената. Састоји се у превођењу тестова и упитника за ученике и 
наставнике тестираних предмета, као и упитника за директоре школа; превођење 
приручника за школског координатора, приручника за администратора тестирања и 
упутства за скоровање; форматизовање тестова и упитника по задатим 
критеријумима; слање преведених инструмената на верификацију; кориговање 
превода према добијеним примедбама и сугестијама; штампање кориговане верзије 
инструмената на поновну верификацију. 

 
 Избор узорка основних школа за пилот и главно испитивање. Достава листе свих 

школа у Србији, са траженим подацима о школама и ученицима; идентификовање 
изабраних школа; унос података у посебне формуларе: број одељења и број 
ученика у тим одељењима; унос тих података у компјутер и компјутерски избор по 
једног одељења из свих школа; унос података у компјутер о ученицима и 
наставницима изабраних одељења из узорка. 

 
 Комуникација са школама. Обухвата обавештавање школа о реализацији 

испитивања и избору одељења; прикупљање информација о ученицима и 
наставницима који ће учествовати у истраживању.  
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 Штампање инструмената.  Обухвата штампање тестова, упитника за ученике; 
упитника за наставнике изабраних предмета и упитника за директоре школа. 

 
 Спровођење пробног и главног испитивања. Дистрибуција инструмената у школе; 

обука администратора тестирања; спровођење испитивања. 
 

 Скоровање и оцењивање резултата тестова и упитника. 
 

 Унос података и слање базе у реализаорима релевантног међународног 
истраживања. 

 Пројектне активности се реализају према плану и динамици коју прописује 
организатор истраживања.  

 
Динамику истраживања планирају међународне организације које су носиоци 
истраживања.   
 

Очекивани резултати Показатељи промена Средства верификације 

Успостављен систем 
националних истраживања 

Развијени технички 
стандарди и предлог 
правилника о националном 
тестирању. 

Документи. 

Припремљени услови за 
учешће у међународним 
евалуационим 
истраживањима.  

Извршен превод и адаптација 
задатака за испитивање у 
међународним 
истраживањима. Сачињен 
предлог узорка школа за 
учешће.   

Извештаји. 
Документација. 

Сачињени релевантни 
извештаји. 

Извештаји доступни 
образовној јавности. 

Веб сајт: www.ceo.gov.rs 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

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

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне усл. 2.000.000  

423400 Услуге информисања 300.000  

423500 Стручне услуге 5. 850.000  

423600 Угоститељске услуге 100.000  

426100 Материјал 650.000  

Тотал динара: 8.900.000  

ВАЖНА НАПОМЕНА: ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ 
ГОДИНЕ 

У Србији  ће у периоду 2019-2022. бити организована два истраживања у окриљу ЗВКОВ-а. У 
питању су ПИСА и ПИРЛС. Такође, у периоду 2020-2024. биће реализован нови циклус ТИМСС 
истраживања.  
 
За реализацију сва три истраживања потребно је укупно око 56.000.000 милиона динара, према 
следећем распореду: (2019) 6.700.000; (2020) 18.300.000, (2021) 27.000.000 и (2022): 4.000.000 
динара. 
 
У случају да се не обезбеде додатна средства, редовни буџет Завода неће бити довољан за 
реализацију свих предвиђених активности. 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет Републике Србије  

ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Филозофски факултет Универзитета у 
Београду, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Институт за 
педагошка истраживања, Београд, МПНТР, Регионални центри за професионални развој 
запослених, школе. 

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

КООРДИНАЦИЈА: 

Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода. национални координатор ПИСА 2021 и 
координатор за национална тестирања, 
 
Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода, национални координатор ПИРЛС 2021. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Национални просветни савет, наставници 
у школама, стручни сарадници, директори школа, образовна јавност. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА  
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

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

ПРОГРАМ 1. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА  

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

ПРОГРАМ 2. ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

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

ПРОГРАМ 3. ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ  

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

У оквиру три наведена програма у 2019. години планирано је укупно 10 пројеката:  

 Подршка систему вредновања квалитета на националном нивоу и нивоу установе – 
буџет.  

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

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

 Развој стандарда постигнућа ученика за крај првог циклуса обавезног образовања 
за предмет матерњи језик – буџет. 

 Праћење и унапређење образовних стандарда за крај  основног образовања  и 
општег средњег образовања – буџет. 

 Подршка школи након спољашњег вредновања – иновативне праксе - буџет 
 Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и 

унапређивања културе вредновања – буџет.  
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 Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 
самовредновање рада установа у основном и средњем образовању – буџет. 

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

 Национална испитивања – вредновање исхода учења – буџет. 
 Вредновање исхода учења - Припрема услова за национална и међународна 

испитивања постигнућа ученика – буџет. 
 

******* 

На основу члана 43. Закона, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
обавља стручне послове у области праћења и вредновања степена остварености циљева 
образовања и васпитања, стандарда постигнућа по нивоима и врстама образовања, као и 
друге послове у складу са Законом, актом о оснивању и статутом Завода. Највећи део 
задатака у 2019. години односи се на препоруке за доношење стратешких одлука за развој 
и унапређивање образовног система, унапређивање механизама осигурања квалитета 
система образовања, хоризонтално учење, стручно-педагошку помоћ и сарадњу са 
образовно-васпитним установама у области вредновања и самовредновања, 
имплементацију образовних стандарда и праћење постигнућа ученика.  

Руководећи се достављеним инструкцијама Министарства финансија РС и имајући у виду 
укупну вредност буџета за 2019. годину, која износи 107.998.000, Завод за вредновање 
квалитета образовања и васпитања је у оквиру Плана и програма рада за 2019. годину 
планирао  реализацију 10 пројеката у укупној вредности од 42.008.000 динара.  

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

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

Због сложености задатака и обима послова, Завод образује посебне стручне комисије у 
области образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, члан 47), ангажује 
научне истраживачке институције, односно додатну стручну или техничку помоћ. Упркос 
томе и даље се суочавамо са тешкоћама у реализацији програма рада јер је број стално 
запослених који су стручно профилисани недовољан за координацију радних група и 
остваривање редовних активности. У перспективи, уколико се не предузму адекватни 
кораци, ова ситуација може се значајно одразити на остваривање квалитета наших услуга, 
што има посебну тежину у ситуацији успостављања система екстерних матурских испита у 
којима је Завод један од кључних актера. 
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 

 
24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

 20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМ - УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊA 

 Распоред средстава  

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 73.661.000 74.611.000 74.611.000

Сопствена средства 17.420.000 12.700.000 12.700.000

Донација Уницеф - - -

Место трошкова 09 - - -

Укупно  91.081.000 87.311.000 87.311.000

 

Опис, правни или други основ програма 

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

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

 

Циљеви програма 

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

Очекивани резултати и показатељи успешности: 

 Очекивани резултати 

Реализоване планиране програмске акивности за 2020. годину. 

  Показатељи успешности 

Остварени наведени показатељи успешности у предвиђеним пројектима. 

  Веза програма са стратегијама и политикама 

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

 Почетна година    Завршна година 

2003.  - 
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411 Плате        

  

 

 Економска класификација 

411111, 411112, 411113 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета         27.128.000 

        Сопствени приходи         1.194.000  

 

 Износ - укупно 

28.322.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. 
Из наведених разлога, планирали смо зараде за 31 запослених за 2020. 
годину, у складу са одобреним лимитом; напомињемо да по одобреној 
систематизацији Завод има право на 35 запослених.    

 

 

412 Социјални  доприноси на терет послодавца    
    

 

 Економска класификација 

412111, 412211, 412311 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        4.652.000 

04 - Сопствени приходи          206.000  

 

 

 Износ - укупно 

4.858.000 динара 
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 Образложење расхода и издатака 

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

   

  

413 Накнаде у натури      

  

                         Економска класификација 

413100 – Накнаде у натури  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.000 

04 – Сопствени приходи       220.000   

 

 Износ - укупно 

221.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 

414 Социјална давања запосленима     

 

 Економска класификација 

414000 – Социјална давања запосленима 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета              270.000 

04 – Сопствена средства            300.000 
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 Износ 

570.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

414300 – Отпремнине и помоћи                    270.000 

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

414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице              

                                                                                                          100.000 

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друго         200.000 

 

 

       415 Накнаде трошкова за запослене    

 

 Економска класификација 

415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.300.000 

                       Образложење расхода и издатака 

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

 

 

416 Награде запосленима      

 

 Економска класификација 

416100 – Награде запосленима 
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 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета     1.000 

04 – Сопствени приходи    360.000 

                       Износ 

361.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 

421 Стални трошкови – потребе Завода      
  

 

 Економска класификација 

421 – Стални трошкови 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета 

04 - Сопствени приходи 

4.000.000 

120.000 

 

 Износ 

4.120.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

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

4212 – Енергетске услуге 

4213 – Комуналне услуге 

4214 – Услуге комуникација 

4215 – Трошкови осигурања 

                           Укупно из буџета: 

180.000 

1.660.000 

920.000 

1.130.000 

110.000 

4.000.000

 

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

4211 - Трошкови платног промета 

4216 – Закуп административне опреме 

                         Укупно са сопствених средстава: 

40.000 

80.000 

   120.000

 

 

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

 

 

УКУПНО за групу 421: 

- За потребе Завода са буџета 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

  ТОТАЛ    -   421 

 
4.000.000 

120.000 

4.120.000

 

 

422 Трошкови путовања      

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода                                            810.000 

04 – Сопствена средства                                                           30.000 

 

 Износ 

840.000 динара 
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                       Образложење расхода и издатака 

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

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

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

422100 - Трошкови службених путовања у земљи                       300.000         

422200 - Трошкови службених путовања у иностран.                490.000 

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада                   20.000 

Укупно из буџета:                                                                          810.000 

422100 - Укупно са сопствених средстава                                     30.000 

 

422 Трошкови путовања - за потребе пројеката    
  

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                        890.000             

 

 Износ – потребе пројеката 

890.000 
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Пројекти: 

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

Образложење расхода и издатака 

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

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

У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1 

422200 - Трошкови сл. путовања  у иностранство           890.000 

                            Укупно за пројекте:      890.000 

УКУПНО за групу 422: 

Укупно за 422 – потребе Завода - буџет                                          810.000 

Укупно за 422 – сопствена средства                                                 30.000 

Укупно за 422 – пројекти – буџет                                                     890.000 

ТОТАЛ БУЏЕТ                                                                             1.700.000 

ТОТАЛ        –          422                                                                  1.730.000 
 

 

 

423 Услуге по уговору  - за потребе Завода    

   

 Економска класификација 

423 – Услуге по уговору 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода 

04  - Сопствена средства – потребе Завода 

8.525.000 

1.250.000
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 Износ 

9.775.000 динара – потребе Завода  

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

4231 – Aдминистративне услуге (превођење)                                     200.000 

4232 – Услуге за израду софтвера                                                     1.150.000 

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

4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених                               285.000 

(трошкови стручних усавршавања запослених) 

4234 – Услуге информисања                                                                 100.000 

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа) 

423521 – Правно заступање                                                                   100.000 

423591  –  Накнаде члановима управног одбора                              1.050.000 

423599  –  Остале стручне услуге                                                      3.500.000 

423621 – Угоститељске услуге                                                                90.000 

423700 – Репрезентација 650.000 

423911 - Остале опште услуге                                                            1.400.000 

Укупно за потребе Завода из буџета:                           8.525.000

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

4235 – Стручне услуге                                                                   500.000 

4236 – Угоститељске услуге                                                                  100.000 

4237 – Репрезентација                                                                            650.000 

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:                           1.250.000

 

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

   

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању - буџет 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                              12.440.000 

04 – Соствена средства 4.800.000 

 

 Укупан износ пројекти – Програм 1 

17.240.000 динара  

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

- Са сопствених средстава – за потребе пројеката 

 

 
8.525.000 

12.440.000 

20.965.000 

 
1.250.000 

4.800.000 

 

ТОТАЛ - 423 (пројекти 17.240.000 + потребе Завода 9.775.000)  -            27.015.000 

 

 

424 Специјализоване услуге  - за потребе Завода   

 

                       Економска класификација 

424 – Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета      1.020.000 

04 - Сопствени приходи        750.000  

 

 Укупан износ 

1.770.000 динара – потребе Завода 

 

                       Образложење расхода и издатака 

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

 

Са сопствених средстава средства су планирана за редовни годишњи 
систематски преглед запослених, са позиције 424300 – Медицинске услуге, 
као и остале специјализоване услуге за институције које пружају услуге 
спорта за запослене Завода, а у складу са законом о безбедности и здрављу 
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на раду. 

424900 – Остале специјализоване услуге - буџет  1.020.000 

424300 – Медицинске услуге – сопствена средства    300.000 

424900 – Остале специјализоване услуге – сопств.средства       450.000 

Укупно за 424 потребе Завода:                                               1.770.000 

 

 

424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања 

 

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

 

Економска класификација 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   200.000 

 

 Укупан износ – Програм 1 

200.000 динара 

 

 

УКУПНО за групу 424: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета: 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода: 

 

 
1.020.000 

200.000 

1.220.000 

750.000 

 

 

ТОТАЛ (програмска активност 1) -  424 (пројекти 200.000 + потребе Завода 1.770.000)  
                                         

                                                                                                                                           1.970.000 
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425 Текуће поправке и одржавање       
   

 Економска класификација 

425 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        1.000.000  

04 - Сопствени приходи          800.000 

 

 Укупан износ 

1.800.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

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

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

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 400.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 600.000

Укупно из буџета: 1.000.000

 

Са сопствених средстава: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 500.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 300.000

Укупно са сопствених средстава: 800.000

Укупно за 425 :                                                                                       1.800.000
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426 Материјал – За потребе Завода       

 

Економска класификација 

 

426 - Материјал 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета  - потребе Завода                                       1.500.000  

04 – Сопствена средства за потребе Завода                                       420.000 

  

                         Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства 

1.920.000 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

426111 – Канцеларијски материјал 

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап. 

426412 – Дизел гориво 

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост. 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно из буџета  за потребе Завода 

 

 
100.000 

300.000 

215.000 

440.000  

445.000 

1.500.000

Са сопствених средстава за потребе Завода: 

426300 – Материјали за образовање запослених 

426400 - Бензин 

426800 – Материјали за угоститељство 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно са сопств.средстава-потребе Завода 

Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред. 

 
10.000 

120.000 

150.000 

140.000  

420.000

1.920.000
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426 Материјал – за потребе пројеката   

     

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању - буџет 

 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                    1.120.000 

 

 Износ – програм 1 

1.120.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

 

УКУПНО за групу 426: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

- Сопствена средства – потребе Завода 

1.500.000 

1.120.000 

2.620.000 

420.000 

ТОТАЛ    -   426 (програмска активност 1) 3.040.000

 

 

 

 



 

 168

462 Дотације међународним организацијама за потребе пројеката 

 

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 2021. годину међународној 
организацији SICI. 

 

482 Порези и таксе          

 

Економска класификација 

482200 – Обавезне таксе 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        120.000     

04 – Сопствена средства      100.000  

 

 Укупан износ 

220.000 динара 

 

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

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

Са сопствених средстава: 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

20.000 

50.000 

50.000 

 
50.000 

50.000 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 

 

 

 

     483 Новчане казне и пенали    

 

 Економска класификација 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова 

 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

101.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 Економска класификација 

485100 – Остале накнаде штете 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           200.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

300.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

512            Машине и опрема за потребе Завода      

 Економска класификација 

512200 – Административна опрема 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           -                                                             3.000.000 

04 – Сопствена средства         -                    1.950.000 

 Износ 

4.950.000 

 

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

Сопствена средства: 

512230 – Комуникациона опрема 

512211 – Канцеларијска опрема 

512220 – Рачунарска опрема 

Укупно сопствена средства: 

 

 

                 50.000 

               650.000 

1.250.000

 1.950.000 

Укупно опрема за потребе Завода:                  4.950.000 
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512 Машине и опрема за потребе пројеката   

   

 

 

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

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                      1.000.000 

 

 Износ 

1.000.000 динара 

 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

Планимо набавку једне црно - беле машине за штампу у износу од 
1.000.000 динара. 

 

 

 

 

УКУПНО за групу 512: 

01 – Приходи из буџета  

04 – Сопствена средства  

Укупно - 512 

 
4.000.000 

1.950.000 

5.950.000  
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515 Нематеријална имовина – потребе Завода  

 

 Економска класификација 

515100 – Нематеријална имовина  

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    1.043.000 

 Износ 

1.043.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за продужење важења лиценци и унапређење 
софтвера. 

 

 

 515 - Нематеријална имовина - пројекти – набавка софтвера   

 

 Економска класификација 

515111 – Нематеријална имовина – компјутерски софтвер 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    4.000.000 

 Износ 

4.000.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

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

Укупно 5151   – буџет: 5.043.000 

 

 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

БУЏЕТ СС МТ 15 ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

74.611.000 12.700.000 - - 87.311.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

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

  

Приоритет 

Висок 

 

 Распоред средстава 

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 8.028.000 7.124.000 8.511.000

Сопствена средства - - -

Донација Уницеф - - -

Укупно 8.028.000 7.124.000 8.511.000

  

 

 Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу) 

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

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 

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

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

   

 

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 

2.2. Унапређење културе вредновања у функцији развоја школа/установа  - буџет 

2.3. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у основном и 
средњем образовању – буџет. 

 

Економска класификација 

 

423 - Услуге по уговору 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                         6.124.000  

  

 Укупан износ 423 – програмска активност 2 

6.124.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 
 
Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет  

 

Економска класификација 

 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   1.000.000 

 

Укупан износ 424 – програмска активност 2 

 

1.000.000 динара 

 

 

 

 

БУЏЕТ СС УКУПНО 

7.124.000 - 7.124.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
 Приоритет 

Висок 

 
 
 Распоред средстава 

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 9.100.000 3.768.000 3.768.000

ИПА пројекти - - -

Остали извори - - -

Укупно 9.100.000 3.768.000 3.768.000

  
                       Опис програма 

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

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

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

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

Економска класификација 

423 - Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                      3.568.000 

 

 Укупан износ 423 – Програм 3 

3.568.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

426 Материјал – за потребе пројеката   

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                        200.000 

 

 Укупан износ 426 – програм 3 

200.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 
 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

БУЏЕТ СС ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

3.768.000 - - 3.768.000 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – Укупни буџет за 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- За потребе Завода са буџета                                            54.571.000

- За потребе пројеката са буџета                                       30.932.000

Буџетска средства 85.503.000

Укупна буџетска средства - ЛИМИТ 85.503.000

- За потребе Завода са сопствених средстава                   7.900.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава              4.800.000

Сопствена средства 12.700.000

Укупно (буџет + сопствена средства) 98.203.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена средства) 35.732.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХСРЕДСТАВА У 2020. ГОДИНИ  ЗА ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА  04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

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

 
 Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

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

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

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

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

 
2. Соц. доприн. на терет послодавца  412000         *****                    206.000 
 
Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  

социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 
2020. години. 
 

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

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

 
4. Социјална давања запосленима 414000     ************               300.000 
 
Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у 

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

 
414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 100.000 
414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог                               200.000 
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5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416000   ***      360.000 
 

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

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

У 2020. години петоро запослених Завода остварују право на јубиларну награду за 
десет година рада у Заводу. 

 
416110 – Награде запосленима                                                                    360.000 

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

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

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

422100 – Трошкови службених путовања у земљи  
                                 
Потребе Завода:                            30.000  

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

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

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

             Укупно – потребе Завода: 1.250.000
 
 

Потребе пројеката: 
 
 
4235 – Стручне услуге 4.800.000

             Укупно – потребе пројеката: 4.800.000
 

 
Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне 

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

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

услуге, у износу од 300.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски 
преглед запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге. 
Средства планирана на конту 424900 – остале специјализоване услуге у износу од 
450.000 динара планирамо за покриће трошкова чланарине спорским удружењима 
за рекреацију запослених, а у складу са законом о безбедности и здрављу на раду. 
 
 

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

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

За потребу кречења и осталих реконструкција зграде, планирамо средства на 
економској класификацији 425100. 

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

Средства планирамо на следећи начин: 
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Потребе Завода: 
 

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

             Укупно – потребе Завода: 800.000
 

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

Потребе Завода:      
                      

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

 Укупно - потребе Завода: 420.000
                              

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

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

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

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске класификације.  
 

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

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

 
 
Потребе Завода:      
 
                      

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

 Укупно - потребе Завода: 1.950.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 1):  12.708.000 
 
 
Укупна планирана сопствена средства за 2020. годину – 12.700.000 динара  
(потребе Завода 7.900.000 + пројекти 4.800.000) 
 
Програмска активност један – 2001 0008 – Осигурање квалитета у систему 
образовања 
Планирана средства 12.700.000 (потребе Завода 7.900.000 + пројекти 4.800.000) 
 
 
 

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 2020. ГОДИНУ 

 

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2020. години, потребно је 
85.503.000 динара буџетских средстава , што представља лимит за 2020. годину (табела 
бр. 1). 

 

 
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2020. годину 

 

 

Економ. 
шифра 

Опис БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА 

Донације 
15 

Донације 
06 

УКУПНО 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

411 Плате 27.128.000 1.194.000   28.322.000

4111 Плате, додаци и накнаде 27.128.000 1.194.000   28.322.000

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

4.652.000 206.000
 

 4.858.000

4121 Допринос за ПИО 3.255.000 145.000   3.400.000

4122 Допринос за здравствено осиг. 1.397.000 61.000   1.458.000

4123 Допринос за незапосленост - -   -

413 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

4131 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

414 Социјална давања 
запосленима 

270.000 300.000
 

 570.000

4143 Отпремнине и помоћи 270.000 100.000   370.000

4144 Помоћ у медицинском лечењу 200.000   200.000

415 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000
 

 1.300.000

4151 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000    1.300.000 

416 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

4161 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000   4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 40.000   220.000

4212 Енергетске услуге 1.660.000   1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000   920.000

4214 Услуге комуникација 1.130.000   1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000   110.000

4216 Закуп опреме 80.000   80.000
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422 Трошкови путовања 1.700.000 30.000   1.730.000

4221 Трошкови службених 
путовања у земљи 

300.000    300.000 

4222 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

1.380.000   1.380.000

4223 Трошкови путовања у оквиру 
реддовног рада 

20.000 30.000   50.000

423 Услуге по уговору 20.965.000 6.050.000   27.015.000 

4231 Административне услуге 250.000   250.000

4232 Компјутерске услуге 1.250.000   1.250.000

4233 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

285.000   285.000

4234 Услуге информисања 300.000    300.000 

4235 Стручне услуге 16.350.000 5.300.000   21.620.000 

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

480.000 100.000   580.000 

4237 Репрезентација 650.000 650.000   1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000   1.400.000

424 Специјализоване услуге 1.220.000 750.000   1.970.000 

4243 Медицинске услуге 300.000   300.000

4249 Остале специјализоване 
услуге 

1.220.000 450.000   1.670.000

425 Tекуће поправке и 
одржавање 

1.000.000 800.000
 

 1.800.000

4251 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

400.000 500.000   900.000

4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

600.000 300.000   900.000

426 Материјал 2.620.000 420.000   3.040.000

4261 Административни материјал 1.220.000   1.220.000

4263 Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

300.000 10.000   310.000

4264 Материјали за саобраћај 215.000 120.000   335.000

4268 Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

440.000 150.000   590.000

4269 Материјали за посебне намене 445.000 140.000   585.000 

462 Дотације међун.организ. 390.000    390.000 

4621 Текуће дотације 
међународним организацијама 

390.000   390.000

482 Порези 120.000 100.000   220.000

4821 Остали порези 20.000   20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000   100.000 

4823 Новчане казне и пенали 50.000 50.000   100.000 

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000    101.000 

4831 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.000 100.000   101.000

485 Накнаде штете 200.000 100.000   300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 100.000   300.000

512 Машине и опрема 4.000.000 1.950.000   5.950.000

5122 Административна опрема 4.000.000 1.950.000   5.950.000

515 Нематеријална имовина 5.043.000    5.043.000 

5151 Компјутерски софтвер 5.043.000    5.043.000 

  УКУПНО ПА 1 74.611.000 12.708.000   87.311.000 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 

421 Стални трошкови      
4211 Трошкови платног промета      
4214 Услуге комуникација      
423 Услуге по уговору 6.124.000    6.124.000 

4231 Административне услуге      
4232 Компјутерске услуге 300.000    300.000 
4234 Услуге информисања 200.000    200.000 
4235 Стручне услуге 5.624.000    5.624.000 
4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство      
424 Специјализоване услуге 1.000.000    1.000.000 

4249 Остале специјализоване 
услуге 1.000.000    1.000.000 

426 Материјал      
4261 Административни материјал      

 УКУПНО ПА 2 7.124.000    7.124.000 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

423 Услуге по уговору 3. 568.000    3. 568.000 
4231 Aдминистративне услуге 98.000    98.000 
4234 Услуге информисања 100.000    100.000 
4235 Стручне услуге 3.350.000    3.350.000 
4236 Угоститељске услуге 20.000    20.000 
426 Материјал 200.000    200.000 

4261 Административни материјал 200.000    200.000 
 УКУПНО ПА 3 3.768.000    3.768.000 
 УКУПНО ПА 1+2+3 85.503.000 12.700.000   98.203.000 

 
БУЏЕТ = 85.503.000  (ЛИМИТ ЗА 2020.) 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

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

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

ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 
– ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ.  

 

ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања 

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

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – буџет 

 

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

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

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет 

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

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

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

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

3.2. Национална испитивања – вредновање исхода учења – буџет 

 

Пројекти који предвиђају активности усмерене на осигурање квалитета рада 
установа, испитивање постигнућа ученика и истраживања у образовању захтевају 
буџетска средства у укупном износу од 30.932.000 динара, односно, са свих извора 
финансирања (буџет и сопствена средства), захтевају укупан износ од 35.732.000 
динара. 
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

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

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

Потребна финансијска средства: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 50.000  

423200 Компјутерске услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 200.000  

423500 Стручне услуге 1.650.000  

423600 Угоститељске услуге  100.000  

424900 Специјализоване услуге 200.000  

426000 Материјал 70.000  

422200 Путни трошкови 890.000  

462000 Дотације 390.000  

Тотал динара: 3.650.000  
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1.2. РАЗВОЈ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У 
ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

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

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

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 240.000

423500 Стручне услуге 7.350.000

426000 Материјал 1.000.000

512000 Машине и опрема 1.000.000

Тотал динара: 9.590.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

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

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 4.800.000

Тотал динара: 4.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  
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1.3. РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ  

 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Опис/Пројекат обухвата следеће: 

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

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

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

 
 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

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

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 50.000

423500 Стручне услуге 2.700.000

426000 Материјал 50.000

515100 Софтвер 4.000.000

Тотал динара: 6.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 

2.1. ПОДРШКА ШКОЛИ НАКОН СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА 

ОПИС, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

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

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

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. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

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

 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423200 Компјутерске услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 200.000  

423500 Стручне услуге 1.800.000  

424000 Специјализоване услуге 1.000.000  

Тотал динара: 3.100.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
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2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ ВРЕДНОВАЊА 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, 55/13 члан 22). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 1.555.000  

Тотал динара: 1.555.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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2.3. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА У 
ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА  

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

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

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

 

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423200 Компјутерске услуге 200.000  

423500 Стручне услуге 2.269.000  

Тотал динара: 2.469.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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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 

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.   

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

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

објективне и мерљиве показатеље.  

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

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

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

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 200.000  

426000 Материјал 50.000  

Тотал динара: 250.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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3.2 НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА - ВРЕДНОВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА  

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 98.000  

423400 Услуге информисања 100.000  

423500 Стручне услуге 3. 150.000  

423600 Угоститељске услуге 20.000  

426000 Материјал 150.000  

Тотал динара: 3.518.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2021. 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 2019 2020 2021

Буџетска средства 73.661.000 74.611.000 74.611.000

Сопствена средства 17.420.000 12.700.000 12.700.000

Донација Уницеф - - -

Укупно  91.081.000 87.311.000 87.311.000

 

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 2021. години обављаће стручне послове у областима: 
припреме општих стандарда постигнућа, припреме програма завршног 
испита у основном образовању и васпитању, припреме задатака и 
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инструмената завршног испита у основном образовању и васпитању, 
обраду и анализу резултата испита, вредновање огледа, пружање стручне 
подршке Министарству просвете и надлежним саветима по питању 
осигурања квалитета и прикупљања и обраде података; пружање стручне 
подршке установама у погледу праћења и вредновања степена 
остварености циљева, општих и посебних стандарда постигнућа ученика и 
самовредновања установа, припремање материјала за испитивање и 
оцењивање ученика, праћење усаглашености система вредновања и 
осигурања квалитета образовања и вапитања са системима вредновања и 
осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља. За 
остваривање програмских активности потребна су средства за свакодневно 
функционисање рада установе. 

Очекивани резултати и показатељи успешности: 

 Очекивани резултати 

Реализоване планиране програмске акивности за 2021. 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.  - 

 

 

 



 

 202

 

411 Плате        

  

 

 Економска класификација 

411111, 411112, 411113 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета         27.128.000 

        Сопствени приходи         1.194.000  

 

 Износ - укупно 

28.322.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); 
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама. 
Из наведених разлога, планирали смо зараде за 31 запосленог за 2021. 
годину, у складу са одобреним лимитом; напомињемо да по одобреној 
систематизацији Завод има право на 35 запослених.    

 

 

412 Социјални  доприноси на терет послодавца    
    

 

 Економска класификација 

412111, 412211, 412311 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        4.652.000 

04 - Сопствени приходи          206.000  

 

 

 Износ - укупно 

4.858.000 динара 
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 Образложење расхода и издатака 

Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на 
терет послодавца односи се на планираних 31 извршиоца, а односе се на 
припадајуће доприносе које је неопходно платити приликом исплата плата 
запослених, у складу са законом. 

   

  

413 Накнаде у натури      

  

                         Економска класификација 

413100 – Накнаде у натури  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.000 

04 – Сопствени приходи       220.000   

 

 Износ - укупно 

221.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 

414 Социјална давања запосленима     

 

 Економска класификација 

414000 – Социјална давања запосленима 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета              270.000 

04 – Сопствена средства            300.000 
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 Износ 

570.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

414300 – Отпремнине и помоћи                    270.000 

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

414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице             

                                                                                                          100.000 

414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друго         200.000 

 

 

       415 Накнаде трошкова за запослене    

 

 Економска класификација 

415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла  

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета             1.300.000 

                       Образложење расхода и издатака 

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

 

 

416 Награде запосленима      

 

 Економска класификација 

416100 – Награде запосленима 
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 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета     1.000 

04 – Сопствени приходи    360.000 

                       Износ 

361.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

У 2021. години само отварамо апропријацију 416 са буџетског извора 
финасирања, за случај њене потребе. 

Са сопствених средстава планирамо исплату јубиларних награда за десет 
година рада у Заводу за петоро запослених који то право стичу у 2021.-ој. 

 

 

421 Стални трошкови – потребе Завода      
  

 

 Економска класификација 

421 – Стални трошкови 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета 

04 - Сопствени приходи 

4.000.000 

120.000 

 

 Износ 

4.120.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

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

4212 – Енергетске услуге 

4213 – Комуналне услуге 

4214 – Услуге комуникација 

4215 – Трошкови осигурања 

                           Укупно из буџета: 

180.000 

1.660.000 

920.000 

1.130.000 

110.000 

4.000.000

 

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

4211 - Трошкови платног промета 

4216 – Закуп административне опреме 

                         Укупно са сопствених средстава: 

40.000 

80.000 

   120.000

 

 

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

 

 

УКУПНО за групу 421: 

- За потребе Завода са буџета 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

  ТОТАЛ    -   421 

 
4.000.000 

120.000 

4.120.000

 

 

422 Трошкови путовања      

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета – потребе Завода                                            810.000 

04 – Сопствена средства                                                           30.000 

 

 Износ 

840.000 динара 
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                       Образложење расхода и издатака 

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

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

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

422100 - Трошкови службених путовања у земљи                       300.000         

422200 - Трошкови службених путовања у иностран.                490.000 

422300 – Трошкови превоза у оквиру редовног рада                   20.000 

Укупно из буџета:                                                                          810.000 

422100 - Укупно са сопствених средстава                                     30.000 

 

422 Трошкови путовања - за потребе пројеката    
  

 

 Економска класификација 

422 – Трошкови путовања 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                        890.000             

 

 Износ – потребе пројеката 
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890.000 

 

  

Пројекти: 

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

Образложење расхода и издатака 

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

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

У оквиру групе 422 – Трошкови путовања према пројекту 1.1 

422200 - Трошкови сл. путовања  у иностранство           890.000 

                            Укупно за пројекте:      890.000 

УКУПНО за групу 422: 

Укупно за 422 – потребе Завода - буџет                                          810.000 

Укупно за 422 – сопствена средства                                                 30.000 

Укупно за 422 – пројекти – буџет                                                     890.000 

ТОТАЛ БУЏЕТ                                                                             1.700.000 

ТОТАЛ        –          422                                                                  1.730.000 
 

 

 

423 Услуге по уговору  - за потребе Завода    

   

 Економска класификација 

423 – Услуге по уговору 

 

 

 Извор финансирања 
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01 - Приходи из буџета – потребе Завода 

04  - Сопствена средства – потребе Завода 

8.525.000 

1.250.000

 

 

 Износ 

9.775.000 динара – потребе Завода  

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

4231 – Aдминистративне услуге (превођење)                                     200.000 

4232 – Услуге за израду софтвера                                                     1.150.000 

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

4233 – Услуге образ. и усавршавања запослених                               285.000 

(трошкови стручних усавршавања запослених) 

4234 – Услуге информисања                                                                 100.000 

(трошкови објављивања тендера и информативних огласа) 

423521 – Правно заступање                                                                   100.000 

423591  –  Накнаде члановима управног одбора                              1.050.000 

423599  –  Остале стручне услуге                                                      3.500.000 

423621 – Угоститељске услуге                                                                90.000 

423700 – Репрезентација 650.000 

423911 - Остале опште услуге                                                            1.400.000 

Укупно за потребе Завода из буџета:                           8.525.000

 

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

4235 – Стручне услуге                                                                   500.000 

4236 – Угоститељске услуге                                                                  100.000 

4237 – Репрезентација                                                                            650.000 

Укупно за потребе Завода из сопств.сред.:                           1.250.000

 

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

   

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању - буџет 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                              12.440.000 

04 – Соствена средства 4.800.000 

 

 Укупан износ пројекти – Програм 1 

17.240.000 динара  

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода 

- Са сопствених средстава – за потребе пројеката 

 

 
8.525.000 

12.440.000 

20.965.000 

 
1.250.000 

4.800.000 

 

ТОТАЛ - 423 (пројекти 17.240.000 + потребе Завода 9.775.000)  -            27.015.000 

 

 

424 Специјализоване услуге  - за потребе Завода   

 

                       Економска класификација 

424 – Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета      1.020.000 

04 - Сопствени приходи        750.000  

 

 Укупан износ 

1.770.000 динара – потребе Завода 

 

                       Образложење расхода и издатака 

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

 

Са сопствених средстава средства су планирана за редовни годишњи 
систематски преглед запослених, са позиције 424300 – Медицинске услуге, 
као и остале специјализоване услуге за институције које пружају услуге 
спорта за запослене Завода, а у складу са законом о безбедности и здрављу 
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на раду. 

424900 – Остале специјализоване услуге - буџет  1.020.000 

424300 – Медицинске услуге – сопствена средства    300.000 

424900 – Остале специјализоване услуге – сопств.средства       450.000 

Укупно за 424 потребе Завода:                                               1.770.000 

 

 

424 Специјализоване услуге – за потребе пројеката 

 

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања 

 

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

 

Економска класификација 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   200.000 

 

 Укупан износ – Програм 1 

200.000 динара 

 

 

УКУПНО за групу 424: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета: 

 

- Са сопствених средстава – за потребе Завода: 

 

 
1.020.000 

200.000 

1.220.000 

750.000 

 

 

ТОТАЛ (програмска активност 1) -  424 (пројекти 200.000 + потребе Завода 1.770.000)  
                                         

                                                                                                                                           1.970.000 
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425 Текуће поправке и одржавање       
   

 Економска класификација 

425 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        1.000.000  

04 - Сопствени приходи          800.000 

 

 Укупан износ 

1.800.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

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

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

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 400.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 600.000

Укупно из буџета: 1.000.000

 

Са сопствених средстава: 

425100 – Текуће поправке и одржавање зграда 500.000

425200 – Текуће поправке и одржавање опреме 300.000

Укупно са сопствених средстава: 800.000

Укупно за 425 :                                                                                       1.800.000
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426 Материјал – За потребе Завода       

 

Економска класификација 

 

426 - Материјал 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета  - потребе Завода                                       1.500.000  

04 – Сопствена средства за потребе Завода                                       420.000 

  

                         Укупан износ – потребе Завода – буџет + сопств.средства 

1.920.000 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

426111 – Канцеларијски материјал 

426311 – Стручна литература за ред. потр. зап. 

426412 – Дизел гориво 

426800 – Материјали за одржавање хигијене и угост. 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно из буџета  за потребе Завода 

 

 
100.000 

300.000 

215.000 

440.000  

445.000 

1.500.000

Са сопствених средстава за потребе Завода: 

426300 – Материјали за образовање запослених 

426400 - Бензин 

426800 – Материјали за угоститељство 

426900 – Материјал за посебне намене 

Укупно са сопств.средстава-потребе Завода 

Укупно-потребе Завода-буџет + сопств.сред. 

 
10.000 

120.000 

150.000 

140.000  

420.000

1.920.000
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426 Материјал – за потребе пројеката   

     

Програм  1  –  Осигурање квалитета у систему образовања  

 

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању - буџет 

 

 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                    1.120.000 

 

 Износ – програм 1 

1.120.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

 

УКУПНО за групу 426: 

- За потребе Завода са буџета 

- За потребе пројеката са буџета 

 Укупне потребе са буџета 

- Сопствена средства – потребе Завода 

1.500.000 

1.120.000 

2.620.000 

420.000 

ТОТАЛ    -   426 (програмска активност 1) 3.040.000
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462 Дотације међународним организацијама за потребе пројеката 

 

Економска класификација 

462121 – Текуће дотације међународним организацијама 

 

 

                         Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета - 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 2022. годину међународној 
организацији SICI. 

 

482 Порези и таксе          

 

Економска класификација 

482200 – Обавезне таксе 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета        120.000     

04 – Сопствена средства      100.000  

 

 Укупан износ 

220.000 динара 

 

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

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

Са сопствених средстава: 

482200 – Обавезне таксе 

482300 – Новчане казне 

20.000 

50.000 

50.000 

 
50.000 

50.000 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 

 

 

 

     483 Новчане казне и пенали    

 

 Економска класификација 

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова 

 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета               1.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

101.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

 Економска класификација 

485100 – Остале накнаде штете 

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           200.000   

04 – Сопствена средства         100.000  

 

 Укупан износ 

300.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 

512            Машине и опрема за потребе Завода      

 Економска класификација 

512200 – Административна опрема 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета           -                                                             3.000.000 

04 – Сопствена средства         -                    1.950.000 

 Износ 

4.950.000 

 

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

Сопствена средства: 

512230 – Комуникациона опрема 

512211 – Канцеларијска опрема 

512220 – Рачунарска опрема 

Укупно сопствена средства: 

 

 

                 50.000 

               650.000 

1.250.000

 1.950.000 

Укупно опрема за потребе Завода:                  4.950.000 
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512 Машине и опрема за потребе пројеката   

   

 

 

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

  

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                      1.000.000 

 

 Износ 

1.000.000 динара 

 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

Планимо набавку једне црно - беле машине за штампу у износу од 
1.000.000 динара. 

 

 

 

 

УКУПНО за групу 512: 

01 – Приходи из буџета  

04 – Сопствена средства  

Укупно - 512 

 
4.000.000 

1.950.000 

5.950.000  
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515 Нематеријална имовина – потребе Завода  

 

 Економска класификација 

515100 – Нематеријална имовина  

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    1.043.000 

 Износ 

1.043.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

Средства су намењена за продужење важења лиценци и унапређење 
софтвера. 

 

 

 515 - Нематеријална имовина - пројекти – набавка софтвера   

 

 Економска класификација 

515111 – Нематеријална имовина – компјутерски софтвер 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                    4.000.000 

 Износ 

4.000.000 

 

                       Образложење расхода и издатака 

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

Укупно 5151   – буџет: 5.043.000 

 

 

 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

БУЏЕТ СС МТ 15 ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

74.611.000 12.700.000 - - 87.311.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

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

  

Приоритет 

Висок 

 

 Распоред средстава 

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 8.028.000 7.124.000 8.511.000

Сопствена средства - - -

Донација Уницеф - - -

Укупно 8.028.000 7.124.000 8.511.000

  

 

 Опис програма (детаљан опис пројекта дат је у прилогу) 

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

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 

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

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

   

 

Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања - буџет 

2.2. Унапређење културе вредновања у функцији развоја школа/установа  - буџет 

2.3. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда у основном и 
средњем образовању – буџет. 

 

Економска класификација 

 

423 - Услуге по уговору 

                       Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                         6.124.000  

  

 Укупан износ 423 – програмска активност 2 

6.124.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

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

 
 
Програм 2 – Стручна подршка установама у доменима вредновања и 
самовредновања 

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет  

 

Економска класификација 

 

424 Специјализоване услуге 

 

 Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета                                                                   2.387.000 

 

Укупан износ 424 – програмска активност 2 

 

2.387.000 динара 

 

 

 

 

БУЏЕТ СС УКУПНО 

8.511.000 - 8.511.000 
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24. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

20. ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ 

 
 Приоритет 

Висок 

 
 
 Распоред средстава 

Извор 2019 2020 2021

Буџетска средства 9.100.000 3.768.000 3.768.000

Сопствена средства - - -

Остали извори - - -

Укупно 9.100.000 3.768.000 3.768.000

  
                       Опис програма 

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

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

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

 

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

Економска класификација 

423 - Услуге по уговору 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                      3.568.000 

 

 Укупан износ 423 – Програм 3 

3.568.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 

426 Материјал – за потребе пројеката   

Програм 3  – Истраживање и вредновање у образовању 

 

 Извор финансирања 

01 - Приходи из буџета                                                                        200.000 

 

 Укупан износ 426 – програм 3 

200.000 динара 

 

 Образложење расхода и издатака 

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

 
 

УКУПНО ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

БУЏЕТ СС ДОНАЦИЈЕ УКУПНО 

3.768.000 - - 3.768.000 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А – Укупни буџет за 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 

- За потребе Завода са буџета                                            54.571.000

- За потребе пројеката са буџета                                      32.319.000

Буџетска средства 86.890.000

Укупна буџетска средства - ЛИМИТ 86.890.000

- За потребе Завода са сопствених средстава                   7.900.000

- За потребе пројеката са сопствених средстава              4.800.000

Сопствена средства 12.700.000

Укупно (буџет + сопствена средства) 99.590.000

Укупно пројекти (буџетски + сопствена средства) 37.119.000

Захтев за додатним средствима 27.000.000
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРОШЊЕ СОПСТВЕНИХСРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ  ЗА ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА  04 – СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

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

 
 Правни основ – Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

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

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

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

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

 
2. Соц. доприн. на терет послодавца  412000         *****                    206.000 
 
Наведени износ потребних средстава планиран је за исплату припадајућих  

социјалних доприноса на терет послодавца приликом обрачуна и исплата плата у 
2021. години. 
 

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

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

 
4. Социјална давања запосленима 414000     ************               300.000 
 
Планирана средства се односе на евентуалне помоћи запосленима у 

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

 
414300 – Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице 100.000 
414400 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог                               200.000 
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5. Награде запосленима и остали посебни расходи 416000   ***      360.000 
 

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

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

У 2021. години петоро запослених Завода остварују право на јубиларну награду за 
десет година рада у Заводу. 

 
416110 – Награде запосленима                                                                    360.000 

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

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

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

422100 – Трошкови службених путовања у земљи  
                                 
Потребе Завода:                            30.000  

 
            8. Услуге по уговору  423000          ******************                   6.050.000 
 
             Члан 22. Закона о основама система образовања („Службени гласник РС“ 
бр. 72/09, 55/13, 88/17) прописује да Завод обавља послове у области праћења и 
вредновања степена остварености циљева образовања, задатака и општих и 
посебних стандарда по нивоима и врстама, као и друге послове у складу са 
законом, актом о оснивању и статутом.  
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Средства планирана у оквиру ове класификације неопходна су за 
обезбеђење редовног функционисања процеса рада, односно, за потребе Завода. 
Средства са ове позиције планирамо на следећи начин:  

Потребе Завода: 
 

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

             Укупно – потребе Завода: 1.250.000
 
 

Потребе пројеката: 
 
 
4235 – Стручне услуге 4.800.000

             Укупно – потребе пројеката: 4.800.000
 

 
Планирани трошкови на економској класификацији 423500 – Стручне 

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

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

услуге, у износу од 300.000 динара, намењена су за редован годишњи систематски 
преглед запослених у Заводу, као и за остале потребне специјализоване услуге. 
Средства планирана на конту 424900 – остале специјализоване услуге у износу од 
450.000 динара планирамо за покриће трошкова чланарине спорским удружењима 
за рекреацију запослених, а у складу са законом о безбедности и здрављу на раду. 
 
 

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

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

За потребу кречења и осталих реконструкција зграде, планирамо средства на 
економској класификацији 425100. 

За текуће поправке и одржавање опреме а ради унапређења редовне 
делатности Завода за које немамо довољно опредељених буџетских средстава, 
планирамо средства на економској класификацији 425200. 
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Средства планирамо на следећи начин: 
 

Потребе Завода: 
 

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

             Укупно – потребе Завода: 800.000
 

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

Потребе Завода:      
                      

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

 Укупно - потребе Завода: 420.000
                              

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

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

483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова                              100.000 
 

14. Накнаде штете 485      **********************                          100.000 
 

Средства су укалкулисана за могуће потребе са ове економске класификације.  
 

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

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

 
 
Потребе Завода:      
 
                      

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

 Укупно - потребе Завода: 1.950.000
 
Укупно сопствена средства (програмска активност 1):  12.708.000 
 
 
Укупна планирана сопствена средства за 2021. годину – 12.700.000 динара  
(потребе Завода 7.900.000 + пројекти 4.800.000) 
 
Програмска активност један – 2001 0008 – Осигурање квалитета у систему 
образовања 
Планирана средства 12.708.000 (потребе Завода 7.908.000 + пројекти 4.800.000) 
 
 
 

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 2021. ГОДИНУ 

 

Да бисмо остварили предвиђене активности у оквиру наведених програмских области 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања у 2021. години, потребно је 
86.890.000 динара буџетских средстава , што представља лимит за 2021. годину (табела 
бр. 1). 

 

 
Taбела бр. 1- План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2021. годину 

 

 

Економ. 
шифра 

Опис БУЏЕТ 
СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА 

Донације 
15 

Донације 
06 

УКУПНО 

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 

411 Плате 27.128.000 1.194.000   28.322.000

4111 Плате, додаци и накнаде 27.128.000 1.194.000   28.322.000

412 Социјални доприноси на 
терет послодавца 

4.652.000 206.000
 

 4.858.000

4121 Допринос за ПИО 3.255.000 145.000   3.400.000

4122 Допринос за здравствено осиг. 1.397.000 61.000   1.458.000

4123 Допринос за незапосленост 0 0   0

413 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

4131 Накнаде у натури 1.000 220.000   221.000

414 Социјална давања 
запосленима 

270.000 300.000
 

 570.000

4143 Отпремнине и помоћи 270.000 100.000   370.000

4144 Помоћ у медицинском лечењу 200.000   200.000

415 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000
 

 1.300.000

4151 Накнаде трошкова за 
запослене 

1.300.000    1.300.000 

416 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

4161 Награде запосленима 1.000 360.000   361.000 

421 Стални трошкови 4.000.000 120.000   4.120.000

4211 Трошкови платног промета 180.000 40.000   220.000

4212 Енергетске услуге 1.660.000   1.660.000

4213 Комуналне услуге 920.000   920.000

4214 Услуге комуникација 1.130.000   1.130.000

4215 Трошкови осигурања 110.000   110.000

4216 Закуп опреме 80.000   80.000
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422 Трошкови путовања 1.700.000 30.000   1.730.000

4221 Трошкови службених 
путовања у земљи 

300.000    300.000 

4222 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

1.380.000   1.380.000

4223 Трошкови путовања у оквиру 
реддовног рада 

20.000 30.000   50.000

423 Услуге по уговору 20.965.000 6.050.000   27.015.000 

4231 Административне услуге 250.000   250.000

4232 Компјутерске услуге 1.250.000   1.250.000

4233 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

285.000   285.000

4234 Услуге информисања 300.000    300.000 

4235 Стручне услуге 16.350.000 5.300.000   21.620.000 

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

480.000 100.000   580.000 

4237 Репрезентација 650.000 650.000   1.300.000

4239 Остале опште услуге 1.400.000   1.400.000

424 Специјализоване услуге 1.220.000 750.000   1.970.000 

4243 Медицинске услуге 300.000   300.000

4249 Остале специјализоване 
услуге 

1.220.000 450.000   1.670.000

425 Tекуће поправке и 
одржавање 

1.000.000 800.000
 

 1.800.000

4251 Текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката 

400.000 500.000   900.000

4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 

600.000 300.000   900.000

426 Материјал 2.620.000 420.000   3.040.000

4261 Административни материјал 1.220.000   1.220.000

4263 Материјал за образовање и 
усавршавање запослених 

300.000 10.000   310.000

4264 Материјали за саобраћај 215.000 120.000   335.000

4268 Материјали за одржавање 
хигијене и угоститељство 

440.000 150.000   590.000

4269 Материјали за посебне намене 445.000 140.000   585.000 

462 Дотације међун.организ. 390.000    390.000 

4621 Текуће дотације 
међународним организацијама 

390.000   390.000

482 Порези 120.000 100.000   220.000

4821 Остали порези 20.000   20.000

4822 Обавезне таксе 50.000 50.000   100.000 

4823 Новчане казне и пенали 50.000 50.000   100.000 

483 Новчане казне и пенали 1.000 100.000    101.000 

4831 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

1.000 100.000   101.000

485 Накнаде штете 200.000 100.000   300.000

4851 Остале накнаде штете 200.000 100.000   300.000

512 Машине и опрема 4.000.000 1.950.000   5.950.000

5122 Административна опрема 4.000.000 1.950.000   5.950.000

515 Нематеријална имовина 5.043.000    5.043.000 

5151 Компјутерски софтвер 5.043.000    5.043.000 

  УКУПНО ПА 1 74.611.000 12.700.000   87.311.000 
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ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 

421 Стални трошкови      
4211 Трошкови платног промета      
4214 Услуге комуникација      
423 Услуге по уговору 6.124.000    6.124.000 

4231 Административне услуге      
4232 Компјутерске услуге 300.000    300.000 
4234 Услуге информисања 200.000    200.000 
4235 Стручне услуге 5.624.000    5.624.000 
4236 Услуге за домаћинство и 

угоститељство      
424 Специјализоване услуге 2.387.000    2.387.000 

4249 Остале специјализоване 
услуге 2.387.000    2.387.000 

426 Материјал      
4261 Административни материјал      

 УКУПНО ПА 2 8.511.000    8.511.000 
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 

423 Услуге по уговору 3. 568.000    3. 568.000 
4231 Aдминистративне услуге 98.000    98.000 
4234 Услуге информисања 100.000    100.000 
4235 Стручне услуге 3.350.000    3.350.000 
4236 Угоститељске услуге 20.000    20.000 
426 Материјал 200.000    200.000 

4261 Административни материјал 200.000    200.000 
 УКУПНО ПА 3 3.768.000    3.768.000 
 УКУПНО ПА 1+2+3 86.890.000 12.700.000   99.590.000 

 
БУЏЕТ = 86.890.000  (ЛИМИТ ЗА 2021.) 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗАВОДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

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

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

ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 
– ИСТРАЖИВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ.  

 

ПРОГРАМ 1: Осигурање квалитета у систему образовања 

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

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

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

1.3. Развој националних испита у средњем образовању – буџет 

 

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

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

2.1. Подршка школи након спољашњег вредновања – буџет 

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

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

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

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

3.2. Национална испитивања – вредновање исхода учења – буџет 

 

Пројекти који предвиђају активности усмерене на осигурање квалитета рада 
установа, испитивање постигнућа ученика и истраживања у образовању захтевају 
буџетска средства у укупном износу од 32.319.000 динара, односно, са свих извора 
финансирања (буџет и сопствена средства), захтевају укупан износ од 37.119.000 
динара. 
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ПРОГРАМ 1: ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА 

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

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

Потребна финансијска средства: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 50.000  

423200 Компјутерске услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 200.000  

423500 Стручне услуге 1.650.000  

423600 Угоститељске услуге  100.000  

424900 Специјализоване услуге 200.000  

426000 Материјал 70.000  

422200 Путни трошкови 890.000  

462000 Дотације 390.000  

Тотал динара: 3.650.000  
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1.2. РАЗВОЈ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРИПРЕМУ И ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА У 
ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

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

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

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 240.000

423500 Стручне услуге 7.350.000

426000 Материјал 1.000.000

512000 Машине и опрема 1.000.000

Тотал динара: 9.590.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

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

Врста активности Потребна средства Напомена

423500 Стручне услуге 4.800.000

Тотал динара: 4.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА  
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1.3. РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ИСПИТА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ  

 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Опис/Пројекат обухвата следеће: 

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

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

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

 
 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

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

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена

423600 Угоститељске услуге 50.000

423500 Стручне услуге 2.700.000

426000 Материјал 50.000

515100 Софтвер 4.000.000

Тотал динара: 6.800.000

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
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ПРОГРАМ 2: ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ УСТАНОВАМА У ДОМЕНИМА 
ВРЕДНОВАЊА И САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 

2.1. ПОДРШКА ШКОЛИ НАКОН СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА 

ОПИС, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

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

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

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. 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ И КОРИСНИЦИ: 

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

 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423200 Компјутерске услуге 100.000  

423400 Услуге информисања 200.000  

423500 Стручне услуге 1.800.000  

424000 Специјализоване услуге 2.387.000  

Тотал динара: 4.487.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
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2.2. УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРЕ ВРЕДНОВАЊА 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, 55/13 члан 22). 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 1.555.000  

Тотал динара: 1.555.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 



 

 244

 

2.3. ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА У 
ОСНОВНОМ И СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА  

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

 

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА  

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

 

 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423200 Компјутерске услуге 200.000  

423500 Стручне услуге 2.269.000  

Тотал динара: 2.469.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА:  

БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
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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 

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.   

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

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

објективне и мерљиве показатеље.  

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

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

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

Врста активности Потребна средства Напомена 

423500 Стручне услуге 200.000  

426000 Материјал 50.000  

Тотал динара: 250.000  

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 
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3.2 НАЦИОНАЛНА ИСПИТИВАЊА - ВРЕДНОВАЊЕ ИСХОДА УЧЕЊА  

ОПИС ПРОЈЕКТА, ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

ПРАВНИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВ ПРОJЕКТА 

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

ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

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

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

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 98.000  

423400 Услуге информисања 100.000  

423500 Стручне услуге 3. 150.000  

423600 Угоститељске услуге 20.000  

426000 Материјал 150.000  

Тотал динара: 3.518.000  

 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 

Полазећи од законске регулативе дефинисане чланом 35. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), достављамо Финансијски план 
Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања за 2019. са пројекцијом за 2020. и 
2021. 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, 424 и 426. Због посебних захтева које претпоставља 
реализација завршних испита, потребно је ангажовати и средства на позицијама  512 и 515.  

За посматрани период а у оквиру главног програма Уређење, надзор и развој свих нивоа 
образовног система, за Завод су дефинисане три приоритене области финансирања: 

 

1. Осигурање квалитета у систему образовања; 

2. Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања; 

3. Истраживање и вредновање у образовању. 

 

Потребна буџетска средства неопходна за реализацију наведених програмских 
активности која истовремено представљају и лимите за посматрани плански период 
по ребалансу буџета износе, за 2019. годину 90.789.000 динара, за 2020. годину 
85.503.000 динара и за 2021. годину 86.890.000 динара. 

 

Предлог потребних финансијских средстава неопходних за реализацију планираних 
области финансирања за период од 2019. – 2021. године сачинили смо на основу 
инструкција садржаних у допису Министарства финансија број 401-00-03634/2018-03 од 
02. новембра 2018. године; Финансијски план Завода за 2019. годину са пројекцијом за 
2020. и 2021. годину, сачинили смо на основу дописа ресорног министарства број 401-00-
00696/5/2018-08 од 12. децембра 2018. године, а на основу усвојеног Закона о буџету 
Републике Србије за 2019. годину (“Службени гласник РС“, број 95/2018.)  од 08. децембра 
2018. године.  

Пречишћен текст Финансијског плана за 2019. годину садржи промене и усвојене захтеве 
дефинисане Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. 
годину – ребаланс буџета („Службени гласник РС“, број 72/2019) од 07. октобра 2019. 
године. 
 

               В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

                                                                       Др Бранислав Ранђеловић 
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Измена и допуна Финансијског плана за 2019. годину - број један 

 

                 У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 
99/16, 113/17 и 95/18), вршимо промене обима и намене финансијских средстава у оквиру 
апропријације 423 – услуге по уговору, а везане за економске класификације на четвртом 
нивоу буџета Завода за 2019. годину; промене се односе на буџетске линије 423200 – 
компјутерске услуге и 423500 – стручне услуге, на извору финансирања 01 – буџетска 
средства, за главу 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, а на 
програмској активности један - 2001-0008 – Осигурање квалитета у систему образовања. 

                Промене које представљају измену и допуну Финансијског плана Завода за 2019. 
годину број један, треба да омогуће нормално функционисања процеса рада у Заводу, а 
настале су као резултат захтева текућег пословања. 

                У наставку текста следи образложење са приказом планираних средстава у вези 
са којима вршимо промене, са економским класификацијама и финансијским средствима 
која се на њих односе. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Промене на извору финансирања 01 – буџетска средства  

 

 

1. 423000 – Услуге по уговору 

 

Промена квота односи се на: 

 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 

- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 

- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 

- пројекат 2001-0008 – Осигурање квалитета у систему образовања (програмска   

  активност   један); 

- извор финансирања 01 – буџетска средства. 

            

             Вршимо измену Финансијског плана Завода за 2019. годину на начин да 
пребацујемо 330.000,00 динара са линије 423200 – компјутерске услуге, на линију 
423500 – стручне услуге, настале као резултат реалних потреба, неопходних за обезбеђење 
нормалног одвијања процеса рада у Заводу. 

               

             Опредељена средства на линији 423200 – компјутерске услуге, планирана су за 
ангажовање стручног сарадника и исплату путем уговора о делу а за потребу 
информатичке подршке у време организације и реализације послова завршног испита; с 
обзиром да се још није указала потреба за ангажовањем стручног лица те да је један део 
године већ прошао, остварили смо уштеду финансијских средстава поменуте намене. 
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             Истовремено, указала се потреба за обављањем стручних послова чија реализација 
представља захтев и обавезу редовног функционисања процеса рада Завода, а који нису 
испланирани почетним Финансијским планом; у складу са чланом 13. Закона о 
безбедности и здрављу на раду, потребно је: 

- израдити нови Акт о процени ризика због усвојене нове систематизације током 
2018. године; 

- извршити испитивање услова радне околине у зимском периоду, када је спољна 
температура нижа од 5 степени; 

- извршити преглед и проверу опреме за рад – машина у штампарији. 
 

             Да би омогућили реализацију горе наведених послова, вршимо измену 
Финансијског плана на начин прекомпоновања износа средстава и намене у оквиру 
буџетске линије 423000 – услуге по уговору, по табеларном приказу у наставку текста: 

 

 

423000 – Услуге по уговору (извор финансирања 01 – буџетска средства) 

 

Економска класификација 

 

Пре промене квоте 
на четвртом нивоу 

 

После промене 
квоте на четвртом 

нивоу 

423100 – Административне услуге 

 

350.000,00 350.000,00

423200 – Компјутерске услуге 2.000.000,00 1.670.000,00

423300 – Услуге образовања и  

                усавршавања запослених 

185.000,00 185.000,00

423400 – Услуге информисања 

 

200.000,00 200.000,00

423500 – Стручне услуге 20.140.000,00 20.470.000,00

423600 – Угоститељске услуге 590.000,00 590.000,00

423700 – Трошкови репрезентације 

 

450.000,00 450.000,00

423900 – Остале опште услуге 

 

580.000,00 580.000,00

Укупно: 24.495.000,00 24.495.000,00
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            У наставку текста прилажемо табеларни приказ Финансијског плана Завода за 2019. 
годину после измене и допуне Финансијског плана за 2019. годину број један, односно, 
после измена квота наведених у претходном тексту. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Промене на извору финансирања 04 – сопствена средства  

 

2. 512000 – Административна опрема 

 

           Обавештавам Управни одбор да смо у тренутку израде Плана набавки за 2019. 
годину изменили структуру планираних набавки административне опреме са извора 
финансирања 04 – сопствена средства, која је наведена у иницијалном Финансијском плану 
за 2019. годину, те смо прилагодили планирана средства стварним потребама процеса рада 
Завода. 

           Напомињемо да смо се кретали у већ планираном оквиру финансијских средстава 
опредељених за набавку опреме, да се све измене односе на опрему чија је економска 
класификација иста на четвртом нивоу (512200 – административна опрема), да је план 
набавки правилно израђен у складу са новом структуром и коначно, да нисмо извршили 
нити једну набавку опреме од почетка године (пре обавештавања Управног одбора о 
насталим изменама). 

           Дакле, вршимо измену Финансијског плана само у смислу измене структуре исте 
врсте опреме, без промена вредности, која је остала на првобитно планираном нивоу. 

 

 

512200 – Административна опрема (извор финансирања 04 – сопствена средства) 

 

Економска класификација 

 

Првобитна 
структура плана 
набавке опреме 

 

Измењена/важећа 
структура плана 
набавке опреме 

512210 – Канцеларијска опрема 

 

1.260.000,00 1.000.000,00

512230 – Комуникациона опрема 180.000,00 180.000,00

512240 – Електронска опрема 

 

60.000,00 320.000,00

512240 – Фотографска опрема 

 

70.000,00 90.000,00

512250 – Опрема за домаћинство 200.000,00 180.000,00

Укупно: 1.770.000,00 1.770.000,00
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Измена и допуна Финансијског плана за 2019. годину - број два 
 
 

           У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 
103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), вршимо увећање апропријација:  
 

1. на програмској активности Завода  2001 – 0008 – Осигурање квалитета у 
систему образовања, на буџетској линији  422000 – трошкови путовања, за 
износ од 900.000 динара; 

2. на програмској активности Завода 2001 – 0010 – Истраживање и вредновање у 
образовању, на буџетској линији 423000 – услуге по уговору, за износ од 
5.300.000 динара, као и на буџетској линији 426000 – материјал, за износ од 
500.000 динара. 
 

            Промене се односе на извор финансирања 01 – буџетска средства, за главу 
26.7 - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања а за главни програм 
2001 – Уређење и надзор образовног система. Укупна додатна средства за обе 
програмске активности износе 6.700.000 динара.  

                Промене које представљају измену и допуну Финансијског плана Завода 
за 2019. годину број два треба да омогуће реализацију међународних истраживања 
ПИСА 2021 и ПИРЛС 2021. 

                У наставку текста следи образложење са приказом планираних средстава 
у вези са којима вршимо промене, са економским класификацијама и финансијским 
средствима која се на њих односе. 

 
  
        

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ ИСТРАЖИВАЊА ПИСА 2021 И  ПИРЛС 2021 

 

             Ресорно министарство обратило се Заводу за вредновање квалитета образовања и 
васпитања дописом број: 401-00-00648/2018-01 од 12.10.2018. године у коме је наложило 
Заводу да изврши планирање неопходних средстава за спровођење међународних 
истраживања ПИСА 2021 и ПИРЛС 2021, за период 2019-2021. године, с обзиром на 
чињеницу да је Завод укључен у реализацију међународних истраживања у оквиру својих 
надлежности прописаних Законом; такође, министарство је наложило да Завод проследи 
тражене информације о неопходним додатним средствима кроз утврђене законске 
процедуре и поступке као и описану пројектну активност коју ће Завод реализовати у 
оквиру својих надлежности. 
 
             Министарство финансија одобрило је Захтев за промену апропријација којим је 
Заводу пренет укупан износ од 6.700.000 динара за потребе реализације активности 
међународних истраживања ПИСА и ПИРЛС, за буџетску 2019. годину.  
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            Додатна средства односе се на прву програмску активност 2001 – 0008 – Осигурање 
квалитета у систему образовања као и на трећу програмску активност Завода 2001 – 0010 – 
Истраживање и вредновање у образовању, а везана су за извор финансирања 01 – буџетска 
средства. Наведена истраживања биће реализована у оквиру пројекта 3.2. – Вредновање 
исхода учења – припрема услова за национална и међународна испитивања постигнућа 
ученика. 
 

1. 422000 – Трошкови путовања 
 
 

  Промена апропријације односи се на: 
 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 
- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 
- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 
- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 
- пројекат 2001-0008 – Осигурање квалитета у систему образовања (програмска   
  активност   један); 
- извор финансирања 01 – буџетска средства. 

            
             Вршимо измену Финансијског плана Завода за 2019. годину на начин 
да увећавамо апропријацију 422000 – трошкови путовања за износ додатних 
средстава од  900.000 динара.               
 
422000 Трошкови путовања 900.000
422200 Трошкови службених путовања у иностранству 900.000

 

             Опредељена средства на линији 422200 планирана су за покриће трошкова 
службених путовања запослених ради реализација струдијских посета и учешћа на 
конференцијама и специјализованим обукама за реализацију међународних евалуционих 
испитивања. Структура: дневнице 400.000 динара, остали трошкови 100.000 динара, авио 
карте и хотелски смештај 400.000 динара. 
 
 
                                             2. 423000 – Услуге по уговору 
 

   Промена апропријације односи се на: 
 
 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 
- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 
- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 
- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 
- пројекат 2001-0010 – Истраживање и вредновање у образовању (програмска 
активност       
  три); 
- извор финансирања 01 – буџетска средства. 
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           Вршимо измену Финансијског плана Завода за 2019. годину на начин да 
увећавамо апропријацију 423000 – услуге по уговору за износ додатних 
средстава од 5.300.000 динара, по следећој спецификацији:      
         
 
423000 Услуге по уговору 5.300.000
423100 Административне услуге 2.000.000
423400 Услуге информисања 300.000
423500 Стручне услуге 2.900.000
423600 Угоститељске услуге 100.000
 
 

4231 – Опредељена средства планирана су за покриће ауторских хонорара спољних 
сарадника Завода а за услуге превођења у оквиру пројекта 3.2. и то, за реализацију 
пројектних активности: превођење тестова и упитника за ученике и наставнике тестираних 
предмета, као и упитника за директоре школа; превођење приручника за школског 
координатора, приручника за администратора тестирања и упутства за скоровање; 
форматизовање тестова и упитника по задатим критеријумима; слање преведених 
инструмената на верификацију; кориговање превода према добијеним примедбама и 
сугестијама. 

 

            4234 – Средства опредељена за услуге информисања везане су за покриће трошкова 
штампе кориговане верзије инструмената. 
 
            4235 – Средства су планирана за исплату стручних услуга, хонорара спољних 
сарадника, обучених стручњака, за израду тестовног материјала и упитника а за послове 
спровођења пробних и главних испитивања у оквиру пројекта 3.2. 

 

            4236 – средства су опредељена за покриће трошкова угоститељских услуга 
намењених послужењу радних група ангажованих на реализацији пројектних активности 
на састанцима који се одвијају у просторијама Завода, као и за бројне учеснике и 
реализаторе осталих стручних скупова. 

              

 

                                             3. 426000 – Материјал 
 

  Промена апропријације односи се на: 
 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 
- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 
- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 
- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 
- пројекат 2001-0010 – Истраживање и вредновање у образовању (програмска 
активност       
  три); 
- извор финансирања 01 – буџетска средства 
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            Вршимо измену Финансијског плана Завода за 2019. годину на начин да 
увећавамо апропријацију 426000 – материјал за износ додатних средстава од 
500.000 динара. 
 

426000 Материјал 500.000
426100 Административни материјал 500.000

 

             4261 – Средства опредељена за покриће трошкова набавке канцеларијског 
материјала користиће се за штампу тестова, упитнике за ученике, упитнике за наставнике 
изабраних предмета и упитнике за директоре школа. 
 
 
            У наставку текста следи табеларни приказ укупних финансијских средстава 
као и њихове структуре, планираних за реализацију пројекта 3.2. а после 
трансферисања додатних средстава.  
 

ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

Врста активности Потребна средства Напомена 

423100 Административне услуге 2.000.000  

423400 Услуге информисања 300.000  

423500 Стручне услуге 5. 850.000  

423600 Угоститељске услуге 100.000  

426100 Материјал 650.000  

Тотал динара: 8.900.000  

             
 
 
 Због уплате додатних средстава у износу од 6.700.000 динара, укупна 
вредност буџетских средстава Завода са 83.878.000 динара за 2019. годину повећан 
је на 90.578.000 динара; такође, укупна вредност пројеката чије је финансирање 
планирано из буџетских средстава, са 30.508.000 динара повећан је на износ од 
37.208.000 динара. 
 
 
              У наставку текста прилажемо табеларни приказ Финансијског плана Завода 
за 2019. годину после измене и допуне Финансијског плана за 2019. годину број 
један и два, односно, после измена апропријација наведених у претходном тексту. 
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Измена и допуна Финансијског плана за 2019. годину - број три 

 

 

1. Завршни/пријемни испит 

 

(извор финансирања 01 – буџетска средства) 

 

                  

                  Измена и допуна Финансијског плана за 2019. годину број три настала је као 
резултат закључивања уговора и уплате финансијских средстава на буџетски подрачун 
Завода који се води код Управе за трезор, у износу од 4.499.314,19 динара од стране 
ресорног министарства. Поменута средства намењена су за покриће трошкова насталих у 
вези са припремом, организацијом и спровођењем полагања завршног испита на крају 
основног образовања и васпитања у школској 2018/2019. години, пријемних испита и уписа 
ученика у први разред средње школе за школску 2019/2020. годину.  

                 Трансфер средстава извршен је на основу уговора о сарадњи (број МПН 611-00-
00407/2019-03, број Завода 5/6), закљученог између Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дана 01. 
априла 2019. године. Горе наведена средства нису била првобитно обухваћена 
Финансијским планом Завода за 2019. годину већ су настала као резултат нарученог посла 
путем закљученог уговора и трансферисана су током буџетске 2019. године, што је разлог 
измене и допуне Финансијског плана. 

                 Трансфер средстава извршен је у јулу 2019. године. 

                 У наставку текста прилажемо образложење активности везаних за реализацију 
полагања завршног испита, пријемних испита и уписа ученика у средњу школу за које су 
средства пренета Заводу, са структурним приказом економских класификација и 
финансијским средствима која се на њих односе. Напомињемо да смо средства за 
реализацију завршног испита сврстали у Програмску активност 1 – Осигурање квалитета у 
систему образовања (2001-0008). 

         

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 

             Обавезе Завода у вези са припремом, организацијом и спровођењем полагања 
завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2018/2019. години, 
пријемних испита и уписа ученика у први разред средње школе за школску 2019/2020. 
годину, дефинисане су уговором са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. 
Завод се обавезује да: 
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            1) изради тестове и упутства за оцењивање за завршни испит; 

 2) изврши  припрему тестова за пријемне испите, и то: 

 Тестове за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване, 
који садрже задатке српског језика и књижевности, мађарског, 
енглеског, француског, немачког и руског језика са напредног 
нивоа; 

 Тест за Математичку гимназију и одељења за талентоване 
математичаре, који садржи задатке из математике са напредног 
нивоа; 

 Тестове за ученике са посебним способностима за информатику и 
рачунарство као и за физику, који садрже задатке са средњег и 
напредног нивоа; 

 Тестове за ученике двојезичних одељења који садрже задатке из 
енглеског, француског, немачког, руског и италијанског језика са 
средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама; 

 Тест за ученике седмог разреда са изузетним способностима за 
математику, који садржи задатке са напредног нивоа, а засновани су 
на наставном плану и програму математике за пети и шести разред 
основног образовања; 

 Испит за средње музичке школе; 
 Испит за уметничке школе. 

 3) изврши штампање тестова за пријемне испите у потребном тиражу; 

 4) изврши штампање тестова за завршни испит за  националне мањине у 
потребном тиражу по тесту за јунски рок и изврши штампање тестова на српском језику и 
на језицима националних мањина за августовски испитни рок у потребном тиражу; 

            5)  изврши припрему, адаптацију и штампање тестова са увећаним фонтом и на 
Брајевом писму у потребном тиражу; 

            6) изврши припрему и штампање тестова за полазнике програма основног 
образовања одраслих на српском и језицима националних мањина у потребном тиражу по 
тесту за јунски рок и за августовски испитни рок; 

 7)  пружа стручну помоћ супервизорима пријемног и завршног испита; 

 8) пружа стручну помоћ и техничку подршку носиоцу послова 
компјутерских услуга-упис-спровођење полагања завршног испита у школској 2018/2019. 
години. 

 9) пружа cтpyчнy помоћ школским, окружним комисијама и поткомисијама 
за пријемне и завршне испите у тумачењу упутства за прегледање тестова; 

 10) пружа техничко-административну подршку у припреми и организацији 
пријемног и завршног испита. 

 

          За финансирање наведених активности Заводу извршен је трансфер средстава за 
поменуту намену у укупном износу од 4.499.314,19 динара, а средства се морају трошити 
строго наменски у складу са спецификацијом дозначених средстава која је саставни део 
уговора. У наставку текста следи табеларни приказ финансијских средстава која су 
трансферисана Заводу за реализацију наведених активности, по критеријуму економске 
класификације и износима финансијских средстава за исте. 
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ЗАВРШНИ ИСПИТ, ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ И УПИС - 2019. година 

 

 

 

Конто 

 

Економска класификација 

 

Износ 

 

423500 

 

Услуге по уговору – стручне услуге 3.449.314,19

 

426100 

 

Канцеларијски материјал 1.050.000,00

 УКУПНО: 4.499.314,19

 

 

2. 423000 – Услуге по уговору (промена на четвртом нивоу) 

 

(извор финансирања 01 – буџетска средства) 

 

Промена квота односи се на: 

 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 

- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 

- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 

- пројекат 2001-0008 – Осигурање квалитета у систему образовања (програмска   

  активност   један); 

- извор финансирања 01 – остали приходи и примања буџета. 

            

 

             Вршимо измену Финансијског плана Завода за 2019. годину на начин да 
пребацујемо 230.000,00 динара са линије 423200 – компјутерске услуге, на линију 
423500 – стручне услуге; предложена измена треба да омогући нормално функционисања 
процеса рада у Заводу, а настала је као резултат захтева и реалних потреба текућег 
пословања. 

             Опредељена средства на линији 423200 – компјутерске услуге, планирана су за 
ангажовање стручног сарадника и исплату путем уговора о делу а за потребу 
информатичке подршке у време организације и реализације послова завршног испита; с 
обзиром да се још није указала потреба за ангажовањем стручног лица те да је један део 
године већ прошао, остварили смо уштеду финансијских средстава поменуте намене. 
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             Истовремено, указала се потреба за обављањем стручних послова чија реализација 
представља захтев и обавезу редовног функционисања процеса рада  

Завода, а који нису испланирани почетним Финансијским планом; у складу са чланом 13. 
Закона о безбедности и здрављу на раду, потребно је: 

 

- изменити Акт о процени ризика након измене систематизације (примена само 
на нова радна места дефинисана новом систематизацијом); 

- извршити испитивање услова радне околине у летњем периоду;  
- извршити преглед и испитивање електричних инсталација. 

 

             Да би омогућили реализацију горе наведених послова, вршимо измену 
Финансијског плана на начин прекомпоновања износа средстава и намене у оквиру 
буџетске линије 423000 – услуге по уговору, по табеларном приказу у наставку текста: 

 

 

423000 – Услуге по уговору (извор финансирања 01 – буџетска средства) 

 

Економска класификација 

 

Пре промене квоте 
на четвртом нивоу 

 

После промене 
квоте на четвртом 

нивоу 

423100 – Административне услуге 

 

350.000,00 350.000,00

423200 – Компјутерске услуге 1.670.000,00 1.440.000,00

423300 – Услуге образовања и  

                усавршавања запослених 

185.000,00 185.000,00

423400 – Услуге информисања 

 

200.000,00 200.000,00

423500 – Стручне услуге 20.470.000,00 20.700.000,00

423600 – Угоститељске услуге 590.000,00 590.000,00

423700 – Трошкови репрезентације 

 

450.000,00 450.000,00

423900 – Остале опште услуге 

 

580.000,00 580.000,00

Укупно: 24.495.000,00 24.495.000,00
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3. 424 000 – Специјализоване услуге (промена на четвртом нивоу) 

 

(извор финансирања 04 – сопствена средства)  

 

 

 

Промена квота односи се на: 

 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 

- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 

- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 

- пројекат 2001-0008 – Осигурање квалитета у систему образовања (програмска   

  активност   један); 

- извор финансирања 04 – сопствена средства. 

            

 

 

           Вршимо измену Финансијског плана Завода за 2019. годину на начин да 
пребацујемо 202.000,00 динара са линије 424300 – медицинске услуге, на линију 
424900 – остале специјализоване услуге; предложена измена треба да омогући 
реализацију дела активности буџетског пројекта 2.3. и представља подршку прихода 
сопствених средстава реализацији буџетских пројеката, због недовољно опредељених 
буџетских средстава Заводу. 

             Опредељена средства на линији 424300 – медицинске услуге, планирана су за 
редован годишњи систематски преглед запослених Завода; средства су планирана у нешто 
већем износу од реалних потреба, због информације коју смо имали у време планирања да 
ће током 2019. године бити одборено отварање још једног центра у Заводу као и 
запошљавање додатних 5 стално запослених. С обзиром да је истекао део буџетске године 
у коме се то није десило, вишак планираних средстава пребацујемо на линију 424900 – 
остале специјализоване услуге, због потребе утрошка средстава за наведену намену. 

            Средства су неопходна за реализацију дела пројектне активности пројекта 2.3. која 
нису била планирана за потребну намену због ограничених буџетских средстава 
опредељених Заводу за буџетску 2019. годину. Потребно је реализовати обуке за образовне 
стандарде за наставнике који предају предмет матерњи језик у гимназијама и средњим 
стручним школама. Средства планирамо за покриће трошкова организације и спровођење 
обука за 5 наставника албанског језика у Бујановцу и Прешеву, као и за 42 наставника 
босанског језика у Новом Пазару, Тутину и Сјеници; тачан број наставника који треба да се 
обуче, достављен је у инструкцијама од стране Националних савета за националне мањине.  

            Средства такође планирамо и за остале врсте специјализованих услуга, уколико се 
укаже потреба за њима. 
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424000 – Специјализоване услуге (извор финансирања 04 – сопствена средства) 

 

Економска класификација 

 

Пре промене квоте 
на четвртом нивоу 

 

После промене 
квоте на четвртом 

нивоу 

424300 – Медицинске услуге 

 

700.000,00 498.000,00

424900 – Остале специјализоване услуге - 202.000,00

Укупно: 700.000,00 700.000,00

                                                                                  

 

 

 

Табеларни приказ  који следи представља приказ буџета Завода за 2019. годину после 
измена насталих током буџетске године, дефинисаних изменом и допуном 
Финансијског плана од 1 - 3. 

Укупан буџет Завода по уносу измене и допуне Финансијског плана од 1 - 3 за 2019. 
годину, уместо досадашњих 107.998.000,00 динара сада износи 112.497.314,00 динара. 
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Измена и допуна Финансијског плана за 2019. годину - број четири 
 

 
1. Ребаланс буџета 

 
(извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета) 

 
                  

                  Измена и допуна Финансијског плана за 2019. годину број четири 
настала је као резултат промена и усвојених захтева дефинисаних Законом о 
изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину – ребаланс 
буџета („Службени гласник РС“, број 72/2019) од 07. октобра 2019. године. 
                 У наставку текста прилажемо образложење усвојених измена 
Финансијског плана Завода за 2019. годину, са структурним приказом економских 
класификација и финансијским средствима која се на њих односе. Напомињемо да 
се све предметне измене односе на Програмску активност 1 – Осигурање квалитета 
у систему образовања (2001-0008), како на извору финансирања 01 – општи 
приходи и примања буџета, тако и на извору финансирања 04 – сопствени приходи 
буџетских корисника. 
 

         
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 

Променe апропријација и квота односе се на: 
 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 
- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 
- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 
- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 
- пројекат 2001-0008 – Осигурање квалитета у систему образовања (програмска   
  активност   један); 
- извор финансирања 01 – општи приходи и примања буџета. 

 
 

Расходи по економској класификацији:      
 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 27.439.000
 411100  Плате,  додаци и накнаде запослених                    27.439.000

 
             Правни основ – Закон о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС“, бр. 34/01,92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14); Уредба о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. 

С обзиром да су се испуниле повољне макроекономске претпоставке за ребаланс 
буџета а на основу посебних фискалних правила утврђених законом којима се уређује 
буџетски систем, Заводу је одобрено повећање плата (цене рада) у износу од 9% за 
новембарску плату која се исплаћује по квоти за месец децембар 2019. године. 
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За ту сврху извршено је увећање опредељених средстава на апропријацији за плате, 
које ће омогућити наведену исплату. 

Средства опредељена на економској класификацији 4111 – Плате, увећана је за 
180.000 динара у односу на иницијални буџет Завода. 
 
 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.706.000
412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3.293.000
412200 Допринос за здравствено осигурање               1.413.000  

 
            Наведени износ одобрених средстава за исплату социјалних доприноса на терет 
послодавца односе се на припадајуће порез и доприносе које је неопходно платити 
приликом исплата плата запослених, у складу са законом. Опредељена средства увећана су 
на економској класификацији 4121 – Допринос за пио, за износ од 22.000 динара, а на 
класификацији 4122 – Допринос за здравство, за износ од 9.000 динара. 
 

 
421000 Стални трошкови 3.680.000
421100 Трошкови платног промета 192.000
421200 Услуге за електричну енергију 1.684.000
421300 Комуналне услуге 722.000
421400 Услуге комуникација 952.000
421500 Трошкови осигурања 130.000
 

Ови трошкови обезбеђују нормално функционисање редовног процеса рада Завода 
као и реализацију наших пројектних активности.  

Више планираних средстава за буџетску 2019. годину у износу од 900.000 динара 
на класификацији 421 – Стални трошкови, по ребалансу смо преусмерили на буџетске 
линије 422 – Трошкови путовања, у износу од 300.000 динара и 423 – Услуге по уговору, у 
износу од 600.000 динара, ради обезбеђења редовног функционисања процеса рада.  

Министарство финансија усвојило је све наше предложене измене по Предлогу 
нацрта буџета за 2019. годину. 

 
 
422000 Трошкови путовања 2.632.000
422100 Трошкови службених путовања у земљи 150.000
422200 Трошкови службених путовања у иностранство 2.432.000
422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50.000

 
           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.  

Завод је у оквиру својих надлежности одређених законом и истраживачка 
институција која своје резултате представља на научним конференцијама у земљи и 
иностранству; поред тога, запослени Завода такође стичу неопходна искуства на 
поменутим конференцијама и стручним скуповима, која су потребна за реализацију 
међународних истраживања и тестирања. Наши запослени именовани су од стране 
ресорног министарства као главни национални координатори међународних истраживања 
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PISA 2021 и PIRLS 2021, те смо недостајућа средства у износу од 300.000 динара 
преусмерили са буџетске линије 421 на линију 422, а за неопходно покриће наведених 
трошкова. 

 
423000 Услуге по уговору 25.095.000
423100 Административне услуге 350.000
423200 Компјутерске услуге 1.440.000
423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 185.000
423400 Услуге информисања 200.000
423500 Стручне услуге 21.230.000
423600 Угоститељске услуге 590.000
423700 Репрезентација 520.000
423900 Остале опште услуге 580.000
 
           Трошкови се односе на стручне услуге, хонораре спољних сарадника обучених 
стручњака за израду задатака и тестовног материјала и аналитичке послове, услуге 
испитивача и водитеља који ће вршити реализацију истраживачких активности и обука 
наставника  (423500), трошкове угоститељских услуга за намењених за реализацију 
семинара (423600), услуге превођења (423100), компјутерске услуге везане за активност 
реализације уписа у средње школе (423200), као и услуге штампе радних и промотивних 
материјала (423400). 

            Недостајућа средства у износу од 600.000 динара преусмерили смо са буџетске 
линије 421 на линију 423 а за неопходно покриће наведених трошкова. Средства 
опредељена на економској класификацији 4235 – Стручне услуге, увећана је за 530.000 
динара у односу на иницијални буџет Завода, а класификацију 4237 – Трошкови 
репрезентације, увећали смо за износ од потребних 70.000 динара, за покриће трошкова 
сокова, кафе, воде и слично. 
 
          У наставку текста следи табеларни приказ свих промена које чине измену 
Финансијског плана по ребалансу буџета као и начин прекомпоновања износа 
средстава и намене, а које се односе на буџетска средства. 
 
 

411000 и 412000 – Плате и социјални доприноси на терет послодавца 
(извор финансирања 01 – буџетска средства) 

 
Економска класификација 

 
Пре промена по 

ребалансу 

 
После промена по 

ребалансу 
411100 – Плате 
 

27.259.000,00 27.439.000,00

Укупно 411: 27.259.000,00 27.439.000,00
412100 – Допринос за ПИО 3.271.000,00 3.293.000,00

412200 – Допринос са здравство 
 

1.404.000,00 1.413.000,00

Укупно 412: 4.675.000,00 4.706.000,00
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421000 – Стални трошкови (извор финансирања 01 – буџетска средства) 
 

Економска класификација 
 

Пре промена по 
ребалансу 

 
После промена по 

ребалансу 
421100 – Трошкови платног промета 
 

210.000,00 192.000,00

421200 – Услуге за електричну 
енергију 

2.370.000,00 1.684.000,00

421300 – Комуналне услуге 
 

790.000,00 722.000,00

421400 – Услуге комуникација 
 

1.080.000,00 952.000,00

421500 – Трошкови осигурања 130.000,00 130.000,00

Укупно 421: 4.580.000,00 3.680.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 

422000 – Трошкови путовања (извор финансирања 01 – буџетска средства) 
 

Економска класификација 
 

Пре промена по 
ребалансу 

 
После промена по 

ребалансу 
422100 – Трошкови службених 
путовања  
                у земљи 

150.000,00 150.000,00

422200 – Трошкови службених 
путовања  
                у иностранство 

2.132.000,00 2.432.000,00

422300 – Трошкови путовања у оквиру  
                редовног рада 

50.000,00 50.000,00

Укупно 422: 2.332.000,00 2.632.000,00
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423000 – Услуге по уговору (извор финансирања 01 – буџетска средства) 
 

Економска класификација 
 

Пре промена по 
ребалансу 

 
После промена по 

ребалансу 
423100 – Административне услуге 
 

350.000,00 350.000,00

423200 – Компјутерске услуге 1.440.000,00 1.440.000,00

423300 – Услуге образовања и  
                усавршавања запослених 

185.000,00 185.000,00

423400 – Услуге информисања 
 

200.000,00 200.000,00

423500 – Стручне услуге 20.700.000,00 21.230.000,00

423600 – Угоститељске услуге 590.000,00 590.000,00

423700 – Трошкови репрезентације 
 

450.000,00 520.000,00

423900 – Остале опште услуге 
 

580.000,00 580.000,00

Укупно: 24.495.000,00 25.095.000,00
 

 
 

2. 426000 – Материјал (промена на четвртом нивоу) 
 

(извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника) 
 
 
 

Промена квота односи се на: 
 

- раздео 26 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 
- глава 26.7 – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања; 
- главни програм 2001 – Уређење и надзор образовног система; 
- функција 980 – Образовање некласификовано на другом месту; 
- пројекат 2001-0008 – Осигурање квалитета у систему образовања (програмска   
  активност   један); 
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника. 
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             Вршимо измену Финансијског плана Завода за 2019. годину на начин 
да пребацујемо 100.000 динара са линије 426900 – Алат и инвентар, на линију 
426400 – Дизел гориво; ова измена треба да омогући нормално функционисања 
процеса рада у Заводу, а настала је као резултат захтева и реалних потреба текућег 
пословања. 
              
 
 

426000 – материјал (извор финансирања 04 – сопствена средства) 
 

Економска класификација 
 

Пре промена по 
ребалансу 

 
После промена по 

ребалансу 
426100 – Административни материјал 
 

100.000,00 100.000,00

426400 – Дизел гориво - 100.000,00

426900 – Алат и инвентар 100.000,00 -
Укупно 426: 200.000,00 200.000,00

 
 
 
 
Табеларни приказ  који следи представља буџет Завода за 2019. годину после 
измена насталих током буџетске године, дефинисаних изменама и допунама 
Финансијског плана од 1 - 4. 
Укупан буџет Завода по уносу измена и допуна Финансијског плана од 1 - 4 за 
2019. годину, уместо досадашњих 107.998.000,00 динара сада износи 
108.209.000,00 динара. 
 
Односно, са средствима Уписа/Завршног испита за 2019. годину, укупан буџет 
Завода уместо досадашњих 112.497.314,00 динара сада износи 112.708.314,00 
динара (разлика - увећана су средства за плате у укупном износу од 211.000,00 
динара). 
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Рекапитулација потребних средстава по програмским 
областима – 2019. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



01 04

Опис БУЏЕТ

Сопствена 

средства

УКУПНО

‐ БУЏЕТ РС

УПИС / 

ЗАВРШНИ 

ИСПИТ УКУПНО

411 Плате 27,439,000 1,357,000 28,796,000 0 28,796,000

4111 Плате 27,439,000 1,357,000 28,796,000 28,796,000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

4,706,000 2,732,000 7,438,000 0 7,438,000

4121 Допринос за ПИО 3,293,000 2,662,000 5,955,000 5,955,000

4122 Допринос за здравство 1,413,000 70,000 1,483,000 1,483,000

4123 Допринос за незапосленост 0 0

413 Накнаде у натури 1,000 220,000 221,000 0 221,000

4131 Пакетићи за децу запослених 1,000 220,000 221,000 221,000

414 Социјална давања 

запосленима

170,000 700,000 870,000 0 870,000

4141 Породиљско боловање 0 0

4143 Отпремнине 170,000 300,000 470,000 470,000

4144 Помоћ запосленима 400,000 400,000 400,000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1,400,000 0 1,400,000 0 1,400,000

4151 Превоз на посао и са посла 1,400,000 1,400,000 1,400,000

416 Награде запосленима 1,000 550,000 551,000 0 551,000

4161 Награде 1,000 550,000 551,000 551,000

421 Стални трошкови 3,680,000 823,000 4,503,000 0 4,503,000

4211 Трошкови платног промета 192,000 45,000 237,000 237,000

4212 Услуге за електричну енергију 1,684,000 1,684,000 1,684,000

4213 Комуналне услуге 722,000 722,000 722,000

4214 Услуге комуникација 952,000 100,000 1,052,000 1,052,000

4215 Трошкови осигурања 130,000 130,000 130,000

4216 Закуп опреме 80,000 80,000 80,000

4219 Остали трошкови 598,000 598,000 598,000

422 Трошкови путовања 2,632,000 30,000 2,662,000 0 2,662,000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 150,000 30,000 180,000 180,000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 2,432,000 2,432,000 2,432,000

4223 Трошкови путов.редован рад 50,000 50,000 50,000

423 Услуге по уговору 25,095,000 6,820,000 31,915,000 3,449,314 35,364,314

4231 Административне услуге 350,000 350,000 350,000

4232 Услуге за израду софтвера 1,440,000 1,440,000 1,440,000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 185,000 185,000 185,000

4234 Услуге информисања 200,000 200,000 200,000

4235 Стручне услуге 21,230,000 5,050,000 26,280,000 3,449,314 29,729,314

4236 Угоститељске услуге 590,000 50,000 640,000 640,000

4237 Репрезентација 520,000 1,120,000 1,640,000 1,640,000

4239 Остале опште услуге 580,000 600,000 1,180,000 1,180,000

424 Специјализоване услуге 1,000 700,000 701,000 0 701,000

4243 Mедицинске услуге 498,000 498,000 498,000

4249 Остале специјализоване усл. 1,000 202,000 203,000 203,000

425 Текуће поправке и 

одржавање

350,000 748,000 1,098,000 0 1,098,000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 598,000 598,000 598,000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 350,000 150,000 500,000 500,000

Табела бр.1 ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2019. годину

Економска 

класифика

ција

Извор финансирања

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐ 2001 0008

са изменом и допуном број 1, 2, 3 и 4 (ребаланс буџета)



426 Материјал 3,463,000 200,000 3,663,000 1,050,000 4,713,000

4261 Административни материјал 2,200,000 100,000 2,300,000 1,050,000 3,350,000

4263 Стручна литература 250,000 250,000 250,000

4264 Дизел гориво 215,000 100,000 315,000 315,000

4268 Средства за хигијену 300,000 300,000 300,000

4269 Алат и инвентар 498,000 498,000 498,000

444 Трошкови задуживања 0 0 0 0 0

4441 Негативне курсне разлике 0 0

462 Дотације међународним 

организацијама

1,000 420,000 421,000 0 421,000

4621 Текуће дотације 1,000 420,000 421,000 421,000

482 Порези 20,000 150,000 170,000 0 170,000

4821 Регистрација возила 10,000 10,000 10,000

4822 Обавезне таксе 10,000 75,000 85,000 85,000

4823 Новчане казне 75,000 75,000 75,000

483 Новчане казне и пенали 1,000 100,000 101,000 0 101,000

4831 Новчане казне и пенали 1,000 100,000 101,000 101,000

Накнада штете 1,000 100,000 101,000 0 101,000

4851 Остале накнаде штете 1,000 100,000 101,000 101,000

512 Машине и опрема 1,000,000 1,770,000 2,770,000 0 2,770,000

5122 Административна опрема 1,000,000 1,770,000 2,770,000 2,770,000

515 Нематеријална имовина 3,700,000 0 3,700,000 0 3,700,000

5151 Нематеријална имовина 3,700,000 3,700,000 3,700,000

73,661,000 17,420,000 91,081,000 4,499,314 95,580,314

421 Стални трошкови 0 0 0 0 0

4211 Трошкови платног промета 0 0

4214 Услуге комуникација 0 0

423 Услуге по уговору 7,028,000 0 7,028,000 0 7,028,000

4231 Административне услуге 100,000 100,000 100,000

4232 Услуге за израду софтвера 300,000 300,000 300,000

4234 Услуге информисања 200,000 200,000 200,000

4235 Стручне услуге 6,428,000 6,428,000 6,428,000

4236 Угоститељске услуге 0 0

424 Специјализоване услуге 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000

4249 Остале специјализов. услуге 1,000,000 1,000,000 1,000,000

426 Материјал 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0 0

8,028,000 0 8,028,000 0 8,028,000

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0 0

423 Услуге по уговору 8,450,000 0 8,450,000 0 8,450,000

4231 Административне услуге 2,000,000 2,000,000 2,000,000

4234 Услуге информисања 300,000 300,000 300,000

4235 Стручне услуге 6,050,000 6,050,000 6,050,000

4236 Угоститељске услуге 100,000 100,000 100,000

426 Материјал 650,000 0 650,000 0 650,000

4261 Административни материјал 650,000 650,000 650,000

9,100,000 0 9,100,000 0 9,100,000

90,789,000 17,420,000 108,209,000 4,499,314 112,708,314

УКУПНО ПА 3

УКУПНО ПА 1+2+3

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

УКУПНО ПА 2

УКУПНО ПА 1

485



Економс
ка 

Опис трошкова Бруто износ 1.1 1.2 A 1.2 Б 1.3 1.4 1.5 2.1  2.2 2.3 3.1 3.2

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 34,568,000 1,540,000 7,350,000 4,800,000 2,700,000 1,100,000 1,600,000 2,328,000 300,000 4,400,000 200,000 8,250,000

423100 Административне услуге  250,000 100,000 2,000,000

423200 Компјутерске услуге 100,000 200,000

423400 Услуге информисања 100,000 200,000 300,000

423500 Стручне услуге  1,190,000 7,350,000 4,800,000 2,700,000 1,100,000 1,600,000 1,928,000 300,000 4,200,000 200,000 5,850,000

423600 Угоститељске услуге 100,000

424000 СПЕЦ. УСЛУГЕ 1,000,000 1,000,000

426000 МАТЕРИЈАЛ 1,650,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000

426100 Kанцеларијски материјал 1,000,000 650,000

421000 СТАЛНИ ТРOШКОВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421100 Трошкови платног промета

421400 Услуге комуникација

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 512200 Административна опрема  1,000,000

515111 Компјутерски софтвер 2,000,000 2,000,000

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1,790,000 1,790,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

422200 Трошкови служених путовања у 

иностранство
1,790,000

422100 Трошкови сл. путовања у земљи

462000 Трошкови чланарине 0

УКУПНО ДИНАРА: 42,008,000 3,330,000 9,350,000 4,800,000 4,700,000 1,100,000 1,600,000 3,328,000 300,000 4,400,000 200,000 8,900,000

Тотал 421 422 423 424 426 462 512 515

1 Осигурање квалитета 24,880,000 0 1,790,000 19,090,000 0 1,000,000 0 1,000,000 2,000,000

2 Подршка установама 8,028,000 0 0 7,028,000 1,000,000 0

3 Истраживање 9,100,000 0 0 8,450,000 0 650,000 0 0 0

4 ИПА 2011 0

42,008,000 0 1,790,000 34,568,000 1,000,000 0 0 1,650,000 0

РС Буџет Завод 37,208,000

Сопствена средства  4,800,000

УКУПНО: 42,008,000

Подршка установама Истражив.
вредновање

9,100,0008,028,00024,880,000

42,008,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАХТЕВА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 
ПРОГРАМСКЕ ОБЛАСТИ 2019.  ‐ СВИ ПРОЈЕКТИ `ПА 1 ПА 2 ПА 3

Осигурање квалитета у систему образовања



Донације

06

1.1 1.2А 1.3 1.4 1.5 1.2Б

411 Плате 27,439,000 0 0 0 0 0 27,439,000 1,357,000 0 0 1,357,000 0 0 28,796,000

4111 Плате 27,439,000 27,439,000 1,357,000 1,357,000 28,796,000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

4,706,000 0 0 0 0 0 4,706,000 2,732,000 0 0 2,732,000 0 0 7,438,000

4121 Допринос за ПИО 3,293,000 3,293,000 2,662,000 2,662,000 5,955,000

4122 Допринос за здравство 1,413,000 1,413,000 70,000 70,000 1,483,000
4123 Допринос за незапосленост 0 0 0

413 Накнаде у натури 1,000 0 0 0 0 0 1,000 220,000 0 0 220,000 0 0 221,000

4131 Пакетићи за децу запослених 1,000 1,000 220,000 220,000 221,000

414 Социјална давања 

запосленима

170,000 0 0 0 0 0 170,000 700,000 0 0 700,000 0 0 870,000

4143 Отпремнине и помоћи 170,000 170,000 300,000 300,000 470,000
4144 Помоћ запосленима 0 400,000 400,000 400,000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1,400,000 0 0 0 0 0 1,400,000 0 0 0 0 0 0 1,400,000

4151 Превоз на посао и са посла 1,400,000 1,400,000 0 1,400,000

416 Награде запосленима 1,000 0 0 0 0 0 1,000 550,000 0 0 550,000 0 0 551,000

4161 Награде 1,000 1,000 550,000 550,000 551,000

421 Стални трошкови 3,680,000 0 0 0 0 0 3,680,000 823,000 0 0 823,000 0 0 4,503,000

4211 Трошкови платног промета 192,000 192,000 45,000 45,000 237,000

4212 Услуге за електричну енергију 1,684,000 1,684,000 0 1,684,000

4213 Комуналне услуге 722,000 722,000 0 722,000

4214 Телефон 952,000 952,000 100,000 100,000 1,052,000

4215 Трошкови осигурања 130,000 130,000 0 130,000

4216 Закуп опреме 0 80,000 80,000 80,000
4219 Остали трошкови 0 598,000 598,000 598,000

422 Трошкови путовања 842,000 1,790,000 0 0 0 0 2,632,000 30,000 0 0 30,000 0 0 2,662,000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 150,000 150,000 30,000 30,000 180,000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 642,000 1,790,000 2,432,000 0 2,432,000
4223 Трошкови путов.редован рад 50,000 50,000 0 50,000

423 Услуге по уговору 10,805,000 1,540,000 7,350,000 2,700,000 1,100,000 1,600,000 25,095,000 2,020,000 4,800,000 0 6,820,000 0 0 31,915,000

4231 Административне услуге 100,000 250,000 350,000 0 350,000

4232 Услуге за израду софтвера 1,440,000 1,440,000 0 1,440,000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 185,000 185,000 0 185,000

4234 Услуге информисања 100,000 100,000 200,000 0 200,000

4235 Стручне услуге 7,290,000 1,190,000 7,350,000 2,700,000 1,100,000 1,600,000 21,230,000 250,000 4,800,000 5,050,000 26,280,000

4236 Угоститељске услуге 590,000 590,000 50,000 50,000 640,000

4237 Репрезентација 520,000 520,000 1,120,000 1,120,000 1,640,000
4239 Остале опште услуге 580,000 580,000 600,000 600,000 1,180,000

424 Специјализоване услуге 1,000 0 0 0 0 0 1,000 700,000 0 0 700,000 0 0 701,000

4243 Mедицинске услуге 0 498,000 498,000 498,000

4249 Остале специјализоване усл. 1,000 1,000 202,000 202,000 203,000

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐2001 0008

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Неф. 

имовина

мт 09
УКУПНО

БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

Табела  ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2019. годину

(СВИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА)

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ



425 Текуће поправке и 

одржавање

350,000 0 0 0 0 0 350,000 748,000 0 0 748,000 0 0 1,098,000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 0 598,000 598,000 598,000
4252 Текуће попр. и одржав.опреме 350,000 350,000 150,000 150,000 500,000

426 Материјал 2,463,000 0 1,000,000 0 0 0 3,463,000 200,000 0 0 200,000 0 0 3,663,000

4261 Административни материјал 1,200,000 1,000,000 2,200,000 100,000 100,000 2,300,000

4263 Стручна литература 250,000 250,000 0 250,000

4264 Дизел гориво 215,000 215,000 100,000 100,000 315,000

4268 Средства за хигијену 300,000 300,000 0 300,000
4269 Алат и инвентар 498,000 498,000 0 498,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4441 0 0 0

462 Дотације међународних 

организација

1,000 0 0 0 0 0 1,000 420,000 0 0 420,000 0 0 421,000

462 4621 Текуће дотације 1,000 1,000 420,000 420,000 421,000

482 Порези 20,000 0 0 0 0 0 20,000 150,000 0 0 150,000 0 0 170,000

4821 Регистрација возила 10,000 10,000 0 10,000

4822 Обавезне таксе 10,000 10,000 75,000 75,000 85,000
4823 Новчане казне 0 75,000 75,000 75,000

483 Новчане казне и пенали 1,000 0 0 0 0 0 1,000 100,000 0 0 100,000 0 0 101,000

4831 Новчане казне и пенали 1,000 1,000 100,000 100,000 101,000

485 Накнада штете 1,000 0 0 0 0 0 1,000 100,000 0 0 100,000 0 0 101,000

4851 Остале накнаде штете 1,000 1,000 100,000 100,000 101,000

512 Машине и опрема 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 1,770,000 0 0 1,770,000 0 0 2,770,000

5122 Административна опрема 1,000,000 1,000,000 1,770,000 1,770,000 2,770,000

515 Нематеријална имовина 1,700,000 0 0 2,000,000 0 0 3,700,000 0 0 0 0 0 0 3,700,000

5151 Нематеријална имовина 1,700,000 2,000,000 3,700,000 0 3,700,000

53,581,000 3,330,000 9,350,000 4,700,000 1,100,000 1,600,000 73,661,000 12,620,000 4,800,000 0 17,420,000 0 0 91,081,000УКУПНО ПА 1

444



2.1 2.2 2.3

421 4211 Стални трошкови 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 2,328,000 300,000 4,400,000 0 0 7,028,000 0 0 0 0 0 0 7,028,000

4231 Административне услуге 100,000 100,000 0 100,000

4232 Услуге за израду софтвера 100,000 200,000 300,000 0 300,000

4234 Услуге информисања 200,000 200,000 0 200,000

4235 Стручне услуге 1,928,000 300,000 4,200,000 6,428,000 0 6,428,000
4236 Угоститељске услуге 0 0 0

424 Специјализоване услуге 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000

4249 Остале специјализов. услуге 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000

426 Материјал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0 0 0

0 3,328,000 300,000 4,400,000 0 0 8,028,000 0 0 0 0 0 0 8,028,000

Донације

3.1 3.2 мт 15

424 4249 Специјализоване услуге 0 0

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0 0 0

423 Услуге по уговору 0 200,000 8,250,000 0 0 0 8,450,000 0 0 0 0 0 0 8,450,000

4231 Административне услуге 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000

4234 Услуге информисања 300,000 300,000 300,000

4235 Стручне услуге 200,000 5,850,000 6,050,000 0 6,050,000
4236 Угоститељске услуге 100,000 100,000 0 100,000

426 Материјал 0 0 650,000 0 0 0 650,000 0 0 0 0 0 0 650,000

4261 Административни материјал 650,000 650,000 0 650,000

0 200,000 8,900,000 0 0 0 9,100,000 0 0 0 0 0 0 9,100,000

53,581,000 6,858,000 18,550,000 9,100,000 1,100,000 1,600,000 90,789,000 12,620,000 4,800,000 0 17,420,000 0 0 108,209,000

Укупно 108,209,000

Буџет 90,789,000

0

СС 17,420,000

Донације 0
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Донације УКУПНО
Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

БУЏЕТ 

УКУПНО

УКУПНО ПА 2

УКУПНО

Сопствена 

средства 

потебе 

Завода

Сопствена средства 

пројекти
Сопствена 

средства 

УКУПНО

Донације

мт 15

2.1Б

Донације

06

2.1Б

УКУПНО ПА 1+2+3

БУЏЕТ 

потребе 

Завода

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

БУЏЕТСКИ ПРОЈЕКТИ

УКУПНО ПА 3

Економска 

класификација
Опис

БУЏЕТ 

потребе 

Завода
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Рекапитулација потребних средстава по програмским 
областима – 2020. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



01 04 15 06

Опис БУЏЕТ

Сопствена 

средства Уницеф Уницеф УКУПНО

411 Плате 27,128,000 1,194,000 0 0 28,322,000

4111 Плате 27,128,000 1,194,000 28,322,000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

4,652,000 206,000 0 0 4,858,000

4121 Допринос за ПИО 3,255,000 145,000 3,400,000

4122 Допринос за здравство 1,397,000 61,000 1,458,000

4123 Допринос за незапосленост 0

413 Накнаде у натури 1,000 220,000 0 0 221,000

4131 Пакетићи за децу запослених 1,000 220,000 221,000

414 Социјална давања 

запосленима

270,000 300,000 0 0 570,000

4141 Породиљско боловање 0

4143 Отпремнине 270,000 100,000 370,000

4144 Помоћ запосленима 200,000 200,000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1,300,000 0 0 0 1,300,000

4151 Превоз на посао и са посла 1,300,000 1,300,000

416 Награде запосленима 1,000 360,000 0 0 361,000

4161 Награде 1,000 360,000 361,000

421 Стални трошкови 4,000,000 120,000 0 0 4,120,000

4211 Трошкови платног промета 180,000 40,000 220,000

4212 Услуге за електричну енергију 1,660,000 1,660,000

4213 Комуналне услуге 920,000 920,000

4214 Телефон 1,130,000 1,130,000

4215 Трошкови осигурања 110,000 110,000

4216 Закуп опреме 80,000 80,000

422 Трошкови путовања 1,700,000 30,000 0 0 1,730,000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 300,000 300,000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 1,380,000 1,380,000

4223 Трошкови путов.редован рад 20,000 30,000 50,000

423 Услуге по уговору 20,965,000 6,050,000 0 0 27,015,000

4231 Административне услуге 250,000 250,000

4232 Услуге за израду софтвера 1,250,000 1,250,000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285,000 285,000

4234 Услуге информисања 300,000 300,000

4235 Стручне услуге 16,350,000 5,300,000 21,650,000

4236 Угоститељске услуге 480,000 100,000 580,000

4237 Репрезентација 650,000 650,000 1,300,000

4239 Остале опште услуге 1,400,000 1,400,000

424 Специјализоване услуге 1,220,000 750,000 0 0 1,970,000

4243 Mедицинске услуге 300,000 300,000

4249 Остале специјализоване усл. 1,220,000 450,000 1,670,000

425 Текуће поправке и 

одржавање

1,000,000 800,000 0 0 1,800,000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 400,000 500,000 900,000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 600,000 300,000 900,000

Економска 

класифика

ција

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐ 2001 0008

Табела бр.1 ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2020. годину

Извор финансирања



426 Материјал 2,620,000 420,000 0 0 3,040,000

4261 Административни материјал 1,220,000 1,220,000

4263 Стручна литература 300,000 10,000 310,000

4264 Дизел гориво 215,000 120,000 335,000

4268 Средства за хигијену 440,000 150,000 590,000

4269 Алат и инвентар 445,000 140,000 585,000

444 Трошкови задуживања 0 0 0 0 0

4441 Негативне курсне разлике 0

462 Дотације међународним 

организацијама

390,000 0 0 0 390,000

4621 Текуће дотације 390,000 390,000

482 Порези 120,000 100,000 0 0 220,000

4821 Регистрација возила 20,000 20,000

4822 Обавезне таксе 50,000 50,000 100,000

4823 Новчане казне 50,000 50,000 100,000

483 Новчане казне и пенали 1,000 100,000 0 0 101,000

4831 Новчане казне и пенали 1,000 100,000 101,000

Накнада штете 200,000 100,000 0 0 300,000

4851 Остале накнаде штете 200,000 100,000 300,000

512 Машине и опрема 4,000,000 1,950,000 0 0 5,950,000

5122 Административна опрема 4,000,000 1,950,000 5,950,000

515 Нематеријална имовина 5,043,000 0 0 0 5,043,000

5151 Нематеријална имовина 5,043,000 5,043,000

74,611,000 12,700,000 0 0 87,311,000

421 Стални трошкови 0 0 0 0 0

4211 Трошкови платног промета 0

4214 Услуге комуникација 0

423 Услуге по уговору 6,124,000 0 0 0 6,124,000

4231 Административне услуге 0

4232 Услуге за израду софтвера 300,000 300,000

4234 Услуге информисања 200,000 200,000

4235 Стручне услуге 5,624,000 5,624,000

4236 Угоститељске услуге 0

424 Специјализоване услуге 1,000,000 0 0 0 1,000,000

4249 Остале специјализов. услуге 1,000,000 1,000,000

426 Материјал 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0

7,124,000 0 0 0 7,124,000

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0

423 Услуге по уговору 3,568,000 0 0 0 3,568,000

4231 Административне услуге 98,000 98,000

4234 Услуге информисања 100,000 100,000

4235 Стручне услуге 3,350,000 3,350,000

4236 Угоститељске услуге 20,000 20,000

426 Материјал 200,000 0 0 0 200,000

4261 Административни материјал 200,000 200,000

3,768,000 0 0 0 3,768,000

85,503,000 12,700,000 0 0 98,203,000

ЛИМИТ 85,503,000

УКУПНО ПА 1

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

485

УКУПНО ПА 2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

УКУПНО ПА 3

УКУПНО ПА 1+2+3



Опис трошкова Бруто износ 1.1 1.2 A 1.2 Б 1.3 2.1  2.2 2.3 3.1 3.2

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 26,932,000 2,100,000 7,590,000 4,800,000 2,750,000 2,100,000 1,555,000 2,469,000 200,000 3,368,000

423100 Административне услуге  50,000 98,000
423200 Компјутерске услуге 100,000 100,000 200,000

423400 Услуге информисања 200,000 200,000 100,000

423500 Стручне услуге  1,650,000 7,350,000 4,800,000 2,700,000 1,800,000 1,555,000 2,269,000 200,000 3,150,000
423600 Угоститељске услуге 100,000 240,000 50,000 20,000

424000 СПЕЦ. УСЛУГЕ 1,200,000 200,000 1,000,000

426000 МАТЕРИЈАЛ 1,320,000 70,000 1,000,000 0 50,000 0 0 0 50,000 150,000

426100 Kанцеларијски материјал 70,000 1,000,000 50,000 50,000 150,000

421000 СТАЛНИ ТРOШКОВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421100 Трошкови платног промета

421400 Услуге комуникација

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0

 512200 Административна опрема  1,000,000

515111 Компјутерски софтвер 4,000,000 4,000,000

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 890,000 890,000 0 0 0 0 0 0 0

422200 Трошкови служених путовања у 

иностранство
890,000

422100 Трошкови сл. путовања у земљи

462000 Трошкови чланарине 390,000 390,000

УКУПНО ДИНАРА: 35,732,000 3,650,000 9,590,000 4,800,000 6,800,000 3,100,000 1,555,000 2,469,000 250,000 3,518,000

Тотал 421 422 423 424 426 512 515
1 Осигурање квалитета 24,840,000 0 890,000 17,240,000 200,000 1,120,000 1,000,000 4,000,000
2 Подршка установама 7,124,000 0 0 6,124,000 1,000,000 0
3 Истраживање 3,768,000 0 0 3,568,000 0 200,000 0 0
4 ИПА 2015 0

35,732,000 0 890,000 26,932,000 1,200,000 1,320,000 1,320,000 4,000,000

РС Буџет Завод 30,932,000

Сопствена средства  4,800,000
ИПА 2015

УКУПНО: 35,732,000

35,732,000

Подршка установамаЕкономска класификација

`ПА 1 ПА 2 ПА 3

24,840,000 7,124,000 3,768,000

Истражив.
вредновање
И д

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАХТЕВА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ 
ОБЛАСТИ 2020.  ‐ СВИ ПРОЈЕКТИ

Осигурање квалитета у систему образовања
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01 04 15 06

Опис БУЏЕТ

Сопствена 

средства Уницеф Уницеф УКУПНО

411 Плате 27,128,000 1,194,000 0 0 28,322,000

4111 Плате 27,128,000 1,194,000 28,322,000

412 Социјални доприноси на 

тертет послодавца

4,652,000 206,000 0 0 4,858,000

4121 Допринос за ПИО 3,255,000 145,000 3,400,000

4122 Допринос за здравство 1,397,000 61,000 1,458,000

4123 Допринос за незапосленост 0

413 Накнаде у натури 1,000 220,000 0 0 221,000

4131 Пакетићи за децу запослених 1,000 220,000 221,000

414 Социјална давања 

запосленима

270,000 300,000 0 0 570,000

4141 Породиљско боловање 0

4143 Отпремнине 270,000 100,000 370,000

4144 Помоћ запосленима 200,000 200,000

415 Накнаде трошкова за 

запослене

1,300,000 0 0 0 1,300,000

4151 Превоз на посао и са посла 1,300,000 1,300,000

416 Награде запосленима 1,000 360,000 0 0 361,000

4161 Награде 1,000 360,000 361,000

421 Стални трошкови 4,000,000 120,000 0 0 4,120,000

4211 Трошкови платног промета 180,000 40,000 220,000

4212 Услуге за електричну енергију 1,660,000 1,660,000

4213 Комуналне услуге 920,000 920,000

4214 Телефон 1,130,000 1,130,000

4215 Трошкови осигурања 110,000 110,000

4216 Закуп опреме 80,000 80,000

422 Трошкови путовања 1,700,000 30,000 0 0 1,730,000

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 300,000 300,000

4222 Трошкови сл.путов.у иностр. 1,380,000 1,380,000

4223 Трошкови путов.редован рад 20,000 30,000 50,000

423 Услуге по уговору 20,965,000 6,050,000 0 0 27,015,000

4231 Административне услуге 250,000 250,000

4232 Услуге за израду софтвера 1,250,000 1,250,000

4233 Обслуге образ.и усавр.запосл 285,000 285,000

4234 Услуге информисања 300,000 300,000

4235 Стручне услуге 16,350,000 5,300,000 21,650,000

4236 Угоститељске услуге 480,000 100,000 580,000

4237 Репрезентација 650,000 650,000 1,300,000

4239 Остале опште услуге 1,400,000 1,400,000

424 Специјализоване услуге 1,220,000 750,000 0 0 1,970,000

4243 Mедицинске услуге 300,000 300,000

4249 Остале специјализоване усл. 1,220,000 450,000 1,670,000

425 Текуће поправке и 

одржавање

1,000,000 800,000 0 0 1,800,000

4251 Текуће попр. и одржав.зграда 400,000 500,000 900,000

4252 Текуће попр. и одржав.опреме 600,000 300,000 900,000

Економска 

класифика

ција

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1 ‐ 2001 0008

Табела бр.1 ‐ План потрошње и извршавање буџета по програмској класификацији за 2021. годину

Извор финансирања



426 Материјал 2,620,000 420,000 0 0 3,040,000

4261 Административни материјал 1,220,000 1,220,000

4263 Стручна литература 300,000 10,000 310,000

4264 Дизел гориво 215,000 120,000 335,000

4268 Средства за хигијену 440,000 150,000 590,000

4269 Алат и инвентар 445,000 140,000 585,000

444 Трошкови задуживања 0 0 0 0 0

4441 Негативне курсне разлике 0

462 Дотације међународним 

организацијама

390,000 0 0 0 390,000

4621 Текуће дотације 390,000 390,000

482 Порези 120,000 100,000 0 0 220,000

4821 Регистрација возила 20,000 20,000

4822 Обавезне таксе 50,000 50,000 100,000

4823 Новчане казне 50,000 50,000 100,000

483 Новчане казне и пенали 1,000 100,000 0 0 101,000

4831 Новчане казне и пенали 1,000 100,000 101,000

Накнада штете 200,000 100,000 0 0 300,000

4851 Остале накнаде штете 200,000 100,000 300,000

512 Машине и опрема 4,000,000 1,950,000 0 0 5,950,000

5122 Административна опрема 4,000,000 1,950,000 5,950,000

515 Нематеријална имовина 5,043,000 0 0 0 5,043,000

5151 Нематеријална имовина 5,043,000 5,043,000

74,611,000 12,700,000 0 0 87,311,000

421 Стални трошкови 0 0 0 0 0

4211 Трошкови платног промета 0

4214 Услуге комуникација 0

423 Услуге по уговору 6,124,000 0 0 0 6,124,000

4231 Административне услуге 0

4232 Услуге за израду софтвера 300,000 300,000

4234 Услуге информисања 200,000 200,000

4235 Стручне услуге 5,624,000 5,624,000

4236 Угоститељске услуге 0

424 Специјализоване услуге 2,387,000 0 0 0 2,387,000

4249 Остале специјализов. услуге 2,387,000 2,387,000

426 Материјал 0 0 0 0 0

4261 Административни материјал 0

8,511,000 0 0 0 8,511,000

422 Трошкови путовања 0 0 0 0 0

4221 Трошкови сл.путов.у земљи 0

423 Услуге по уговору 3,568,000 0 0 0 3,568,000

4231 Административне услуге 98,000 98,000

4234 Услуге информисања 100,000 100,000

4235 Стручне услуге 3,350,000 3,350,000

4236 Угоститељске услуге 20,000 20,000

426 Материјал 200,000 0 0 0 200,000

4261 Административни материјал 200,000 200,000

3,768,000 0 0 0 3,768,000

86,890,000 12,700,000 0 0 99,590,000

ЛИМИТ 86,890,000

УКУПНО ПА 2

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 3 ‐ 2001 0010

УКУПНО ПА 3

УКУПНО ПА 1+2+3

УКУПНО ПА 1

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2 ‐ 2001 0009

485



Опис трошкова Бруто износ 1.1 1.2 A 1.2 Б 1.3 2.1  2.2 2.3 3.1 3.2

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 26,932,000 2,100,000 7,590,000 4,800,000 2,750,000 2,100,000 1,555,000 2,469,000 200,000 3,368,000

423100 Административне услуге  50,000 98,000
423200 Компјутерске услуге 100,000 100,000 200,000

423400 Услуге информисања 200,000 200,000 100,000

423500 Стручне услуге  1,650,000 7,350,000 4,800,000 2,700,000 1,800,000 1,555,000 2,269,000 200,000 3,150,000
423600 Угоститељске услуге 100,000 240,000 50,000 20,000

424000 СПЕЦ. УСЛУГЕ 2,587,000 200,000 2,387,000

426000 МАТЕРИЈАЛ 1,320,000 70,000 1,000,000 0 50,000 0 0 0 50,000 150,000

426100 Kанцеларијски материјал 70,000 1,000,000 50,000 50,000 150,000

421000 СТАЛНИ ТРOШКОВИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

421100 Трошкови платног промета

421400 Услуге комуникација

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0

 512200 Административна опрема  1,000,000

515111 Компјутерски софтвер 4,000,000 4,000,000

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 890,000 890,000 0 0 0 0 0 0 0

422200 Трошкови служених путовања у 

иностранство
890,000

422100 Трошкови сл. путовања у земљи

462000 Трошкови чланарине 390,000 390,000

УКУПНО ДИНАРА: 37,119,000 3,650,000 9,590,000 4,800,000 6,800,000 4,487,000 1,555,000 2,469,000 250,000 3,518,000

Тотал 421 422 423 424 426 512 515
1 Осигурање квалитета 24,840,000 0 890,000 17,240,000 200,000 1,120,000 1,000,000 4,000,000
2 Подршка установама 8,511,000 0 0 6,124,000 2,387,000 0
3 Истраживање 3,768,000 0 0 3,568,000 0 200,000 0 0
4 ИПА 2015 0

37,119,000 0 890,000 26,932,000 2,587,000 1,320,000 1,320,000 4,000,000

РС Буџет Завод 32,319,000

Сопствена средства  4,800,000
ИПА 2015

УКУПНО: 37,119,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАХТЕВА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМСКЕ 
ОБЛАСТИ 2021.  ‐ СВИ ПРОЈЕКТИ

Осигурање квалитета у систему образовања

37,119,000

Подршка установамаЕкономска класификација

`ПА 1 ПА 2 ПА 3

24,840,000 8,511,000 3,768,000

Истражив.
вредновање
И д
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