
На основу одредаба Правилника о ресурсном центру („Службени гласник РС“, бр. 80/2021) 

Министар просвете, науке и технолошког развоја  

 

објављује 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА РЕСУРНОГ ЦЕНТРА  

 

Ресурсни центар је јавна установа образовања и васпитања коjа, у складу са законом, 

пружа стручну подршку деци, ученицима и одраслима којима је због сметњи у развоју и 

инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, социјалне ускраћености, ризика од раног 

напуштања школовања и других разлога, потребна додатна подршка за инклузивно образовање 

и васпитање у другим установама образовања и васпитања и породици, као и подршку 

запосленима у другим установама образовања и васпитања и родитељима, односно другим 

законским заступницима деце и ученика којима се пружа додатна подршка. 

Циљ успостављања ресурсног центра је унапређивање квалитета инклузивног 

образовања и васпитања и повећање доступности додатне подршке дeци, ученицима, одраслима, 

породици и запосленима у другим установама образовања и васпитања. 

Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ реализује се од јуна 2021. 

године из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПА 2020), у складу 

са уговором о доприносу између Делегације Европске уније и УНИЦЕФ-а, а у партнерству са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат ће допринети даљем развоју 

квалитетног инклузивног образовања у Србији, између осталог и улагањем у развој капацитета 

4.000 наставника и стручних сарадника и 1.000 других актера у процесу инклузивног образовања, 

набавком средстава асистивне технологије и формирањем ресурсних центара који ће 

наставницима, деци и родитељима пружити подршку на локалном нивоу за креирање услова за 

квалитетно образовање у свакој школи.  

 

Ко може да се пријави? 

На Јавни позив могу да се пријаве све установе образовања и васпитања које испуњавају 

услове прописане Правилником о ресурсном центру („Службени гласник РС“, бр. 80/2021), члан 

5, у погледу квалитета рада установе, опремљености, људских ресурса и сарадње са другим 

јавним установама, јединицама локалне самоуправе, надлежним здравственим установама и 

установама дечје и социјалне заштите.  

 

Који су услови и критеријуми и какав је поступак за додељивање статуса и избор 

установа? 

Статус ресурсног центра може да стекне јавна установа која остваруjе изузетне резултате 

у реализацији инклузивног образовања и васпитања у складу са општим принципима и циљевима 

образовања и васпитања, односно васпитања и образовања и доприноси развоју инклузивне 

праксе кроз стручну помоћ образовно-васпитним установама и запосленима у установи и 

додатну подршку деци, ученицима и одраслима, у складу са законом. 

Министар формира Комисију за избор установа образовања и васпитања које ће стећи 

статус ресурсног центра. Комисија врши контролу испуњености услова и критеријума за стицање 

статуса ресурсних центара у погледу приложене документације и доказа о испуњености услова. 



Додатну контролу услова и доказа на терену врше надлежне просветне инспекције. Након 

извршене провере, формира се листа пријављених установа које су испуниле услове за стицање 

статуса ресурсног центра. Одлуку о додели статуса ресурсног центра, у складу са чланом 54 

Закона о основама система образовања и васпитања, доноси министар. 

 

Начин достављања пријава 

 Јавни позив је отворен 20 дана од датума објављивања на сајту Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја.  

Уз пријаву се доставља документација прописана чланом 10 Правилника о ресурсном 

центру („Службени гласник РС“, бр. 80/2021), потписана од стране овлашћеног лица и прописно 

оверена. Ради лакшег сналажења, листа докумената и прилога које је потребно доставити уз 

пријаву постављена је на следећем линку. 

Установе достављају своје пријаве на оба начина - мејлом и поштом; мејлом на адресу 

inkluzija@mpn.gov.rs шаљу се неоверена документа, a поштом се доставља комплетна оверена 

пријава, препоручено, у затвореној коверти, са назнаком „За Јавни позив за ресурсне центре – не 

отварати“, на адресу:  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Одсек за људска и мањинска права у образовању 

Немањина 22-26 

11000 Београд 

 

Обавештавање пријављених о резултатима 

По истекту поступка оцене и избора пријава, Министарство ће објавити резултате Јавног 

позива, о чему ће бити обавештене све пријављене установе.  

На одлуку Комисије жалба се може поднети у року од осам дана од дана објављивања 

резултата.  

Контакт за додатне информације:  

путем мејл адресе inkluzija@mpn.gov.rs и на број телефона канцеларије 011/361 50 34.  

 

mailto:inkluzija@mpn.gov.rs
mailto:inkluzija@mpn.gov.rs

