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ИЗВЕШТАЈ    О   РАДУ   ПРЕДСТАВНИКА   САВЕЗА   У    НАЦИОНАЛНОМ   

ПРОСВЕТНОМ  САВЕТУ  2009./ 2015.  

Поштоване колегинице и колеге, 

Народна скупштина Републике Србије је на Првој седници Првог редовног заседања 

у 2009. години, одржаној 18. марта 2009. године донела одлуку о избору 23 члана 

Националног просветног савета (НПС). Одлука је ступила на снагу објављивањем у 

Службеном гласнику бр. 20 од 19. марта 2009. године. На Другој седници Првог редовног 

заседања одржаној 26. марта 2009. године Народна скупштина Републике Србије је донела 

одлуку о избору председника НПС. Одлука је објављена у Службеном гласнику бр. 21 од 

27. марта 2009. године. Овим одлукама су замењени чланови Савета којима је истекао 

мандат. Нови сазив НПС, који има 41 члана, конституисан је на Конститутивној седници 

одржаној 14. априла 2009. године 

Према члану 14. Закона о основама система образовања и васпитања усвојеног 31.  

августа 2009. године од стране Народне скупштине Републике Србије, НПС има надлежности у 

области развоја и унапређивања предшколског, основног, средњег општег и уметничког 

образовања и васпитања у Републици Србији: прати и анализира стање 

образовања и његову усаглашеност са европским принципима и вредностима; утврђује 

правце развоја и учествује у изради стратегије развоја образовања; утврђује Законом 

прописане стандарде; доноси наставне планове и програме, као и програм завршног испита, 

опште и уметничке матуре; предлаже одобравање уџбеника, утврђује потребе за 

новимуџбеницима и доноси план уџбеника; даје мишљење о законима и другим актима којима 

се регулишу образовање и васпитање.  

НПС је у протеклих 6 година  (до сачињавања овог извештаја)  имао 77 седница које су 

биле посвећене разним темама али су за предшколско васпитање и образовање посебно 

биле важне седнице на којима је Савет разматрао питања и теме у вези са развојем и 

унапређивањем предшколског васпитања и образовања. 

У  току 2009.године на дневни ред Савета стигао је преднацрт Закона о основама система 

образовања и васпитања. Савез се  активно укључио  и понудио своја решења за нека значајна 

питања као што је педагошка норма васпитача у ППП-у,звање реализатора тог 

програма,финансирање предшколских установа,идр.Убрзо после овог закона на дневни ред 

Савета стигао је нацрт Закона о уџбеницима и нацрт Закона о предшколском васпитању и 

образовању.Од Савеза сам добила примедбе и предлоге у писменој форми које сам изложила и 

образложила члановима Савета.  

Као члан НПС-а у мешовитој државној делегацији боравила сам од 29.09.до 02.10.2009.године у 

посети Хрватској и од 20.до23.10.2009.г у Словенији.Посете су биле усмерене ка упознавању 

образовних система Хрватске и Словеније. Искористила сам ове посете за успостављање 

личних контаката са госпођом Маријом Иванковић која је помоћник министра просвете 

http://www.savez-vaspitaca.org.rs/


Хрватске за предшколско и основне школе и госпођом др.Андреом Хочевар која је председница 

Савеза друштава педагошких радника Словеније. 

Од 6.октобра 2009.године члан сам тима за израду праваца развоја и унапређивања квалитета 

образовања у Републици Србији. 

У периоду од јануара 2010. године до децембра 2010. године, НПС је остварио предвиђени план 

рада:  

* утврђени стандарди квалитета уџбеника и наставних средстава,  

* донет план уџбеника,  

*утврђени посебни стандарди постигнућа за крај обавезног образовања за језике националних 

мањина: албански, бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки, хрватски,  

* утврђени стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа,  

* утврђен предлог завршног испита основног образовања и васпитања,  

* донет наставни план и програм основног музичког образовања и васпитања,  

* донети наставни планови и наставни програми општеобразовних предмета за први разред за 

девет образовних профила средње стручног образовања и васпитања  

*донети програми наставних предмета: Буњевачки говор са елементима националне културе од 

5. до 8. разреда, и изборног предмета Шах,  

* предложено министру да одобри 276 уџбеника за основно и средње опште и уметничко 

образовање и васпитање,  

*утврђен је предлог документа Правци развоја и унапређивања квалитета предшколског, 

основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања 2010-2020 (у даљем 

тексту Правци развоја),  

* утврђен је предлог документа Индикатори за праћење стања у образовању и васпитању (у 

даљем тексту Индикатори),  

* разматран предлог стандарда компетенција за професију наставника и васпитача и њиховог 

професионалног развоја.  

      У циљу координације активности везаних за израду стратешких докумената Правци 

развоја и Индикатори НПС је формирао две комисије и ангажовао експерте проф. др Ивана 

Ивића и доц. др Александра Бауцала да помогну Савету у изради предлога ових 

докумената. Организовано је и више тематских седница НПС, на које су позивани и 

представници других институција, како би се разменом мишљења дошло до квалитетнијег 

предлога ових докумената. 

 

 Теме о којима је разговарано јесу:  

 

* Индикатори у образовању,  

*Унапређивање компетенција дигиталне писмености кроз школске програме,  

* Проблеми образовања сеоског становништва у Србији,  

* Проблеми обухвата деце предшколским, основним и средњим образовањем,  

* Везе између доуниверзитетског и високог образовања,  

* Концепција гимназијског образовања,  

* Уметничко образовање у Србији.  

       Током 2010. године НПС се активно укључио у подршку реформским процесима и 

радио на подизању сопствених капацитета кроз:  

* упознавање са европским вредностима, принципима и политикама у области образовања, 

чему су допринела три округла стола које је НПС организовао заједно са агенцијом 

Културконтакт Аустрија,  

*упознавање са другим документима и стратегијама Републике Србије који се односе на 

образовање и васпитање,  



* учешће у међународним пројектима (делегирањем представника Савета у Одборе за 

управљање ИПА пројектима: Подршка осигурању квалитета кроз систем завршних испита у 

основном и средњем образовању, Модернизација система стручног образовања и обуке, 

Образовање одраслих Друга шанса, и учешће у ТЕМПУС пројекту Мастер програм за 

предметне наставнике у Србији),  

* учешће у раду стручних скупова које су организовали Министарство просвете, Завод за 

унапређивање образовања и васпитања или Завод за вредновање квалитета образовања и 

васпитања. 

У току 2011. НПС је у поступку доношења дао мишљење о пет закона из области образовања 

(изменама Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о 

уџбеницима, као и нацртима нових закона о основном и средњем образовању и образовању 

одраслих), мишљење о Правилнику о вредновању квалитета рада установа и утврдио предлог 

програма завршног испита основног образовања и васпитања за школску 2011/12  годину. 

Током целе године НПС је учествовао у поступку одобравања уџбеника,  

препоручивши министру да одобри 179 уџбеника за основну и средњу школу, при чему је 

од тога 7 уџбеника предложено на основу извршене експертизе.  

Током 2011. године НПС се активно укључио у подршку реформским процесима и 

радио на подизању сопствених капацитета. Савет је организовао више тематских састанака и 

округлих столова ради размене искустава доносилаца одлука и експерата, којима су 

присуствовали како гости из земаља ЕУ тако и представници институција у Србији које 

учествују у креирању и реализацији образовних политика. Циљ ових скупова био је 

информисање чланова НПС и оспособљавање за компетентно доношење одлука.  

Разговарало се о децентрализацији у образовању и стварању равнотеже између аутономије 

и одговорности школе, новом начину финансирања по ученику доуниверзитетског 

образовања, средњем стручном образовању и васпитању и образовању одраслих у 

Португалији, образовању наставника у Србији у складу са новим законским оквирима и 

стандардима, као и о настави физичког васпитања у основној школи као важном фактору у 

очувању физичког здравља деце. 

 Представници Савета су били чланови студијских делегација које су посетиле Финску и 

Швајцарску и упознали се са њиховим образовним системима, учествовали у раду стручних 

скупова које су организовале друге образовне институције и министарство, и учествовали у 

међународним пројектима (ИПА, ПДП, ТЕМПУС) 

У периоду од јануара до децембра 2012. године НПС је већим делом остварио предвиђени план 

рада. За неке од планираних тема Савет није добио од Министарства просвете и науке захтев да 

их разматра и потребан материјал. Током 2012. године НПС је био активан на унапређивању 

квалитета предшколског васпитања и образовања (почетком 2012. године утврђени су 

Стандарди услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања 

и образовања, а нешто касније и Стандарди квалитета рада предшколских установа. 

Разматрани су предлози образовних стандарда за предмет Техничко и информатичко 

образовање за крај обавезног образовања и Стандарди компетенција директора. НПС је имао 

примедбе на оба предлога, тако да је рад на наведеним документима настављен и у 2013. 

години. Такође, донет је наставни план и програм за ученике седмог и осмог разреда основног 

образовања и васпитања обдарене за математику и програм предмета Чешки језик са 

елементима националне културе за 2, 3, 4, 5 и 6. разред основне школе, које је предложио 

Национални савет чешке националне мањине.  

НПС је активно учествовао у изради Стратегије образовања и васпитања у Србији до 2020. 

године, а документ Националног просветног савета Правци развоја и унапређивања квалитета 

предшколског, основног, општег средњег и уметничког образовања и васпитања 2010-2020 био 

је главна оријентација за израду овог дела Стратегије. У поступку доношења закона НПС је дао 

мишљење о предлозима четири закона из области образовања (измене Закона о уџбеницима и 



другим наставним средствима, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о средњем 

образовању и васпитању и Закон о 

образовању одраслих). Током целе године НПС је учествовао у поступку одобравања уџбеника, 

препоручивши министру да одобри 46 уџбеника за основну и средњу школу, при чему је од 

тога 5 уџбеника предложено на основу извршене експертизе.  

Током 2012. године НПС се активно укључио у подршку реформским процесима и 

радио на подизању сопствених капацитета. Савет је организовао више тематских састанака и 

округлих столова ради размене искустава доносилаца одлука и експерата, којима су 

присуствовали како гости из земаља ЕУ тако и представници институција у Србији које 

учествују у креирању и реализацији образовних политика. Циљ ових скупова је информисање 

чланова НПС и оспособљавање за компетентно доношење одлука. Разговарало се о новом 

начину финансирања по ученику у предуниверзитетском образовању, кључним компетенцијама 

са фокусом на наставу природних наука, инклузивном образовању и резултатима завршног 

испита у основној школи.  

У 2013.-ој години НПС је и већим делом остварио предвиђени план рада. За неке од 

планираних тема Савет није добио од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

захтев да их разматра и потребан материјал. Нажалост, током 2013. године НПС није био 

активан на унапређивању квалитета предшколског васпитања и образовања, пошто предлози 

кључних докумената (Основе програма предшколског васпитања и образовања и 

Стандарди компетенција за васпитаче), који су били предвиђени планом, нису упућени 

Савету на разматрање. И на осталим нивоима образовног система које су у надлежности НПС 

било је тема које су предвиђене планом рада Савета зато што су израде одговарајућих 

докумената предвиђене планом рада једног од два завода, али предлози нису упућени на 

разматрање Савету од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. То су, на 

пример, Основе васпитног програма, Програми додатне подршке ученицима са сметњама у 

развоју и инвалидитетом у основном образовању и васпитању, Правилник о плану и програму 

образовања и васпитања у уникатној школи за музичке таленте у Ћуприји, Програм опште и 

уметничке матуре и програм општеобразовних предмета за стручну матуру, Стандарди 

постигнућа за српски као нематерњи језик за крај првог циклуса, крај обавезног образовања и 

крај средњегобразовања. Завршен је рад на неким темама које су започете 2012. године. Нису 

усвојени стандарди образовних постигнућа за предмет Техничко и информатичко образовање 

за крај обавезногобразовања. Савет је тражио промену концепције и осавремењивање предмета 

у складу са технолошким развојем друштва. Усвојени су Стандарди компетенција директора 

и Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег 

стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета. Утврђен је предлог 

Програма завршног испита у основном образовању и васпитању 

 На крају овог извештаја желим да вас обавестим да је велико задовољство радити и сарађивати 

са председницом НПС-а проф.др.Десанком Радуновић, која је учинила велики напор да НПС 

почне да ради пуном паром за добро свих учесника у образовном систему наше државе. 

У протеклих 6 година НПС је дао свој допринос  кроз сугестије и конкретне предлоге у изради: 

* Закона о основама система образовања и васпитања. 

* Закона о уџбеницима 

* Закона о предшколском васпитању и образовању 

Усвајању:  

*Стандарда компетенција  директора установа образовања и васпитања 



*Стандарда квалитета рада предшколских установа  

*Стандарда услова за остваривање посебних програма у области предшколског 

васпитања и образовања 

 

Разматрању тема: 

* Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем 

*Квалитет система предшколских установа 

            * Политике и иницијативе за унапређивање система предшколског васпитања и 

образовања 

            * Предшколско васпитање и образовање: оцена стања и препоруке 

 У складу са свим изнетим чињеницама у оквиру ових тема   НПС  је препоручио министарству да у 

наредном периоду приоритети у унапређивању ПВО треба да буду три циља. 

1. Треба обезбедити интензивнији развој капацитета за пружање услуга ПВО и то посебно 

у слабије развијеним регионима. 

2. Проширење доступности постојећих капацитета ПВО за децу која живе у неповољним 

условима, који су у постојећим условима слабије укључени, и чије су потребе за 

квалитетним програмима ПВО велике. 

3. Подизање квалитета ПВО и у том контексту развити механизме осигурања квалитета 

предшколских установа који ће бити базирани  на стандардима које је Савет усвојио 

2012. године. 

 

На крају овог извештаја желим да истакнем  да је велико задовољство радити и сарађивати са 

председницом НПС-а проф.др.Десанком Радуновић, која је учинила велики напор да НПС 

почне да ради пуном паром за добро свих учесника у образовном систему наше земље. 

 

 

 

 

Децембар 2014.год.                                                             Марина Аризановић  

                                                                                  Представник СУВАС-а у НПС-у 

 
 

 

 

 


