
Листа докумената и прилога које је потребно доставити уз пријаву  

на Јавни  позив за пријављивање установа образовања и васпитања  

за стицање статуса ресурног центра 

 
У складу са одредбама Правилника о ресурсном центру („Службени гласник РС“, број 

8/2021) установе које се пријављују за стицање статуса ресурсног центра обавезно 

достављају:  

1. Одлуку органа управљања о стицању статуса ресурсног центра која садржи мишљење 

савета родитеља (осим установа за образовање одраслих) и наставничког већа;  

2. Елаборат о испуњености услова за стицање статуса ресурсног центра (члан 5 и 10 

Правилника), који садржи: опис стања, приказа најзначајнијих резултата установе у 

реализацији инклузивног образовања и васпитања, план реализације послова ресурсног 

центра, реализаторе, спецификацију просторија и опреме која ће се користити за 

реализацију послова ресурсног центра и начин на који је обезбеђена приступачност 

просторија установе 
3. Доказе о испуњености услова у погледу квалитета рада установе (члан 6 Правилника):  

- Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада установе за последњи циклус*, 

- докази о оствареној иновативној пракси на ефективан и квалитетан начин. 

4. Доказе о испуњености услова у погледу опремљености и приступачности (члан 7 

Правилника) 

5. Докази о испуњености услова у погледу људских ресурса (члан 8 Правилника):  

- структура ученика у одељењима, осим за јавне установе за образовање одраслих,  

- извештај о имплементацији додатне подршке у инклузивном образовању и 

васпитању,  

- извештај о реализацији плана стручног усавршавања,  

- доказ да су запослени прошли обуку за менторе приправника, односно да су били 

ментори у оквиру пројекта које је спроводило министарство надлежно за послове 

образовања и васпитања, те доказ да су аутори или водитељи акредитованих 

програма стручног усавршавања у области инклузије,  

- доказ о учешћу запослених на међународним или домаћим стручним скуповима. 

6. Доказ о остваривању сарадње са другим јавним установама, јединицама локалне 

самоуправе, надлежним зсравственим установама и установама дечје и социјалне 

заштите (члан 9 Правилника):  

- доказ о пружању додатне подршке за реализацију инклузивног образовања у 

најмање 10 установа образовања о васпитања у току радне, односно, школске 

године – Извештај о имплементацији додатне подршке у инклузивном образовању 

и васпитању,  

- споразуми о сарадњи или изјава надлежног органа образовно-васпитне установе, 

Јединице локалне самоуправе, здравствене установе и установе дечје и социјалне 

заштите о оствареној сарадњи у додатној подршци, као и изјава да ће ту сарадњу 

наставити и након што установа стекне статус ресурсног центра. 

7) Развојни план установе 
 

*Ако није извршено спољашње вредновање установе која је поднела захтев за стицање статуса 

ресурсног центра, спољашње вредновање ће се спровести на захтев министра надлежног за послове 

образовања и васпитања у року од 30 дана од дана подношења захтева, у складу са правилником 

којим се уређује вредновање квалитета рада установа.   


