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1.    Увод  

             Статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту статус 

ЈПОА) може стећи основна и средња школа (у даљем тексту школа) у поступку добијања сагласности за 

проширену делатност ако испуњава услове прописане Законом о HОКС1 и Правилником о ближим 

условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно 

признатог организатора активности образовања одраслих, те има решење о верификацији у складу са 

законом којим се уређују основи система образовања и васпитања2.  

            Статус ЈПОА у смислу ових процедура односи се само на стицање статуса ЈПОА за 

активности неформалног образовања одраслих3: 

1)  Неформалног образовања одраслих којим се стичу компетенције и/или квалификације за 

обављање, усавршавање или промену занимања, посла, радне функције или радне операције, за нивое 

од 1 до 3 и 5 НОКС-а4; 

2)  Образовања одраслих којим се унапређују знања, вештине и способности, ради личног и 

професионалног развоја и друштвено одговорног понашања, унапређивања квалитета живота, општег 

образовања и културе (неформалним образовањем и информалним учењем), за нивое од 1 до 3 НОКС-

а5. 

              Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: МПНТР) има надлежност 

за одобравање статуса ЈПОА за основне и средње школе. 

             За школе са територије Аутономне покрајине Војводине (у дањем тексту: АПВ) статус ЈПОА 

одобрава Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 

заједнице (у даљем тексту ПС). 

             За друге организације/правна лица, надлежност је дата Агенцији за квалификације (у даљем 

тексту: АзК). 

             Уколико школа жели да реализује програм обука, стручног оспособљавања и друге активности 

образовања одраслих, мора да добије сагласност Министарства /АПВ ПС за проширену делатност којом 

ће стећи статус ЈПОА за једну или више активности образовања одраслих. Поступак покреће школа, 

подношењем Министарству / АПВ ПС захтева за давање сагласности за проширену делатност за једну 

или више активности образовања одраслих. Статус ЈПОА школе стичу у поступку добијања сагласности 

за проширену делатност, у складу са одредбама закона којим се уређују основи система образовања и 

васпитања и Закона о НОКС 6.  

             Полазнику који заврши обуку којом се стичу компетенције и/или квалификација заснована на 

стандарду квалификација, школа издаје одговарајућу јавну исправу, односно уверење у складу са 

 
 

 
1 Закон о НОКС члан 39. став 2. 
2 ЗОСОВ члан 91, члан 98. 
3 Закон о НОКС, члан 40 став 1 тачке 1) и 2) 
4 Закон о НОКС члан 40. став 1. тачка 1) 
5 Закон о НОКС члан 40. став 1. тачка 2) 
6 Закон о НОКС, члан 41. 
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               Законом о образовању одраслих7 и  Правилником о врсти, називу и садржају образаца и начину 

вођења евиденција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању 

одраслих8. 

               Школи се издаје одобрење на период од пет година9. 

               На спољашњу проверу квалитета, самовредновање и одузимање одобрења статуса ЈПОА школи 

сходно се примењују одредбе Закона о НОКС . 

               Питање неформалног образовања одраслих, начина на који школа може да стекне статус ЈПОА, 

праћење и вредновање квалитета рада регулисано је: 

1. Закон о основама система образовања и васпитања10 (у даљем тексту ЗОСОВ, преузмите текст 

        Закона); 

2. Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије11 (у даљем тексту Закон о 

        НОКС, преузмите текст Закона);  

3. Закон о образовању одраслих12 (преузмите текст Закона); 

4. Закон о просветној инспекцији13 (преузмите текст Закона). 

 

Поред наведених закона на поступак стицања статуса ЈПОА примењују се и следећа подзаконска акта: 

1. Правилника о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних 

         средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих14  

         (преузмите текст Правилника); 

2. Правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденције и називу, 

         садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих15  

         (преузмите текст Правилника); 

3.  Правилник о садржају и начину вођења Регистра НОКС-а 16  

         (преузмите текст Правилника); 

  4.     Правилник о методологији за развој стандарда квалификација 17  (преузмите текст Правилника). 

 

 
 

 

  7   (Службени гласник  РС  бр. 55/13, 88/17 - др. закон, 27/18 - др. закон, 6/20 - др. закон). 
  8    У складу са чланом 9. Правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденције и 

     називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих, (Службени гласник 

     РС  бр. 89/15, 102/15). 

 9    У  складу са чланом 41.став 3. Закона о НОКС-у.   

     10
     (Службени гласник РС бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20).  

    11
    (Службени гласник РС  бр. 27/18,  6/20).       

    12    (Службени гласник РС  бр. 55/13, 88/17 - др. закон, 27/18 - др. закон, 6/20 - др. закон). 
      13    (Службени гласник РС  број 27/18). 

     14
    (Службени гласник РС  број 89/15). 

    15    (Службени гласник РС  бр. 89/15, 102/15). 

     16
     (Службени гласник РС  број 159/20). 

    17 
    (Службени гласник РС  број 156/20). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2017/88/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/27/1/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2013/55/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2018/27/3/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2021/130/11/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2015/89/2/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/159/17/reg
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/156/4/reg
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1.1. Пружање подршке и давање информација школама за подношење Захтева 

             МПНТР, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих пружа стручну 

подршку заинтересованим школама у припреми Захтева за стицање статуса ЈПОА. Стручна подршка се 

огледа у пружању информација које су од значаја за подношење Захтева, примену Упутства и 

попуњавање Обрасца за писање предлога  програма образовања одраслих.  

             Заинтересована школа се може обратити МПНТР, Сектор за средње образовање и васпитање и 

образовање одраслих,  за стручну подршку: 

 

- Путем телефона + 381 11 2684 -735 сваког радног дана од 8 до 15 часова; 

- Личним доласком у просторије МПНТР, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање 

одраслих/АПВ ПС, на адреси Немањина 22-26, трећи спрат, канцеларија број 20, сваког радног 

дана од 8 до 15 часова (уз претходну најаву и телефонски договор око термина доласка);  

 

- Слањем електронског поднеска /упита/ предлога Захтева на mail адресу 

mirjana.kovacevic@mpn.gov.rs   
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2.   Термини, дефиниције и скраћенице 

АзК - Агенција за квалификације 

ЗОСОВ - Закон о основама система образовања и васпитања 

МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

НОКС - Национални оквир квалификација Републике Србије 

ЈПОА  - Јавно признати организатор активности образовања одраслих 

Национални оквир квалификација Републике Србије (у даљем тексту: НОКС) - систем за 

уређивање квалификација, којим се дефинишу сврха, циљеви и принципи, врсте и нивои квалификација, 

начини стицања квалификација, описи знања, вештина, способности и ставова нивоа квалификација, тела  

и организације надлежне за примену и развој НОКС-а, обезбеђивање квалитета у примени НОКС-а и 

повезивање са Европским оквиром квалификација.  

Квалификација – формално признање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију када 

надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду 

квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом). 

Стандард квалификације – документ утврђен у складу са Законом о Националном оквиру 

квалификација Републике Србије, који садржи опис циљева и исхода учења, као и податке о 

квалификацији на основу којих се врши одређивање нивоа квалификације, њено разврставање и 

вредновање.  

Стручне компетенције - способност употребе стечених знања, вештина и ставова, неопходних за 

обављање радних активности. 

Неформално образовање представља организоване процесе учења одраслих који се остварују на основу 

посебних програма, ради стицања знања, вештина, способности и ставова усмерених на рад, лични и 

социјални развој.  

Регистар НОКС-а – састоји се из подрегистра националних квалификација, подрегистра стандарда 

квалификација и подрегистра јавно признатих организатора активности образовања одраслих (у даљем 

тексту: ЈПОА) са послодавцима код којих ЈПОА реализује практични рад или практичну наставу. 

3.   Припремне активности школа у процесу стицања статуса ЈПОА 

             Школа која жели да стекне статус ЈПОА за одређени програм неформалног образовања одраслих 

припрема Захтев и законом прописане прилоге тако што предузима следеће кораке: 

1. Проверава листу стандарда квалификација; 

2. Припрема предлога програма образовања одраслих; 

3. Прикупља доказе о испуњености услова за стицање статуса ЈПОА; 

4. Доноси Одлуку о проширеној делатности;  

5. Попуњава Захтев за давање сагласности за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за 

програм обуке; 

6. Подноси Захтев надлежном органу. 
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3.1.  Провера листе стандарда квалификација 

 

            Када школа жели да стекне статус ЈПОА за одређени програм неформалног образовања одраслих, 

потребно је да на интернет страници НОКС-а  http://noks.mpn.gov.rs/ провери да ли је донет стандард 

квалификације на који се реферише програм неформалног образовања одраслих.  

            Уколико је стандард квалификација донет, школа подноси Захтев МПНТР зa проширену 

делатност за стицање статуса ЈПОА за програм обуке (у даљем тексту: Захтев).  

            Уколико стандард квалификација није донет, школа може поднети Иницијативу за доношење 

одговарајућег стандарда (у даљем тексту: Иницијатива) према Процедури за развој и усвајање стандарда 

квалификација -  http://azk.gov.rs/.  

 

3.2.  Припрема Предлога  програма образовања одраслих 

 

            Школа припрема Предлог програма образовања одраслих у складу са Упутством за израду 

Предлога програма образовања одраслих  (Прилог 1 ). 

            Предлог програма образовања одраслих попуњава се на Обрасцу за писање Предлога програма 

образовања одраслих (Прилог 2) 

           Предлог програма образовања одраслих садржи следеће елементе: 

1. План и програм образовања одраслих и начин његовог остваривања;  

2. Услове за извођење програма образовања одраслих који се односе на:  

• Простор у коме ће се та активност изводити,  

• Потребну опрему и наставна средства, као и  

• Компетенције и број стручних лица која ће бити ангажована за извођење активности 

образовања одраслих. 

           Услови за извођење програма образовања одраслих дефинисани су у Правилнику о ближим 

условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно 

признатог организатора активности образовања одраслих (у даљем тексту Правилник).  Преузмите текст 

Правилника. 

          Програм страних језика мора бити припремљен у складу са стандардима компетенција за нивое 

Заједничког европског оквира за живе језике. 

          Програм обука за рад на рачунару мора бити припремљен у складу са Европским стандардом за 

познавање рада на рачунару (у даљем тексту: ECDL). 

 

 

 

 

http://noks.mpn.gov.rs/
http://azk.gov.rs/
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2021/130/11/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2021/130/11/reg
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80_%D0%B7%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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3.3. Прикупљање доказа о испуњености услова за стицање статуса ЈПОА 

            Школа уз Захтев за стицање статуса ЈПОА, поред програма неформалног образовања подноси и 

доказе о испуњености услова за стицање статуса ЈПОА. Испуњеност услова и поднети докази се односе 

на програм образовања одраслих за који се подноси Захтев . 

           Уз програм за који припрема Захтев, школа прилаже и доказе о испуњености услова за стицање 

статуса ЈПОА, који се односе на:  

1. Простор у коме ће се та активност изводити (ако простор у коме се реализује активност није 

обухваћена решењем о верификацији школе потребно је доставити и уговор о власништву 

или закупу простора);  

2. Опрему потребну и средства (нпр. листа опреме и наставних средстава, фотографије);   

3. Број потребних стручних лица која ће бити ангажована за извођење конкретне активности 

образовања одраслих (листа предавача, тренера, водитеља, инструктора, стручних сарадника 

и доказе о њиховим компетенцијама прописаним Правилником и Програмом - њихов CV и 

фотокопија дипломе, сертификате) и доказе о андрагошким компетенцијама стручних лица 

која ће бити ангажована на извођењу конкретне активности. Изузетно докази о стеченим 

стручним компетенцијама за рад са одраслима  могу се доставити и у року од шест месеци од   

дана стицања статуса ЈПОА18 

3.4.  Доношење Одлуке о проширеној делатности 

            Пре подношења Захтева за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА, Школски одбор 

доноси Одлуку о проширеној делатности 19
 .  

            Одлука о проширеној делатности садржи: 

1. Шифру делатности, 

2. Елаборат о остваривању делатности за активности образовања одраслих за које се тражи 

проширена делатност 20, 

3. Доказе о испуњености посебних услова за обављање делатности прибављених од надлежних 

органа,  

4. Мишљење савета родитеља и одговарајућег стручног органа установе, 

5. План прихода и издатака за обављање те делатности,  

6. Начин ангажовања ученика, одраслих и запослених, 

7. Начин располагања и план коришћења остварених средстава, у складу са прописима који 

регулишу буџетски систем. 

18 
   Правилнику о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава, 

       чланом 7. прописује услове у погледу кадра за остваривање активности образовања одраслих. Члан 7 став 4. 

       прописује обавезу кадра, ангажованог код ЈПОА образовања одраслих,  да у року од шест месеци од данa 

       стицања статуса ЈПОА, кроз програме стручног усавршавања стекне стручне компетенције за рад са  

       одраслима 
19 

    ЗОСОВ члан 98. 
20 

    У складу са Правилником о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних 

        средстава 
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3.5. Попуњавање Захтева за давање сагласности за проширену делатност за стицање 

статуса ЈПОА за програм обуке 

            За сваки програм неформалног образовања Школа подноси посебан Захтев.  

Школа попуњава образац Захтева (Прилог 3) који садржи следеће идентификационе податке:  

1. Назив школе; 

2. Назив и шифра делатност за коју је регистрована школа; 

3. Седиште школе и адреса;  

4. Мail адреса за контакте; 

5. Web адреса; 

6. Регистарски број/Матични број организације (МБ); 

7. ПИБ додељен од Пореске управе РС; 

8. Назив / опис активности за коју се тражи стицање статуса ЈПОА; 

9. Листа прилога; 

10.  Потпис директора или другог лица овлашћеног за заступање. 

 

3.6. Подношење Захтева за стицање статуса  ЈПОА  Министарству/АПВ ПС 

Поступак за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА школа покреће подношењем 

Министарству/АПВ ПС Захтева за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА (у даљем 

тексту: Захтев),за сваки програм појединачно (конкретни програм обуке) за стицање 

квалификација/компетенција заснованих на стандарду квалификација. 

             Захтев за стицање статуса ЈПОА садржи следећа докумета: 

• Попуњен образац Захтева (Прилог 3), са листом прилога: 

- Одлуку о проширеној делатности; 

- Елаборат о остваривању делатности (у складу са тачком 3.2 и 3.3). 

             Захтев, Предлог програма активности образовања одраслих и сви прилози се достављају у 

писаном и електронском облику (УСБ, ЦД и др.) - у три  примерка.  

            Документација се подноси поштом на адресу: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, Сектор за средње образовање и образовање одраслих, Немањина 22-26, 11000 Београд или на 

писарници Министарства, односно Покрајинском секретаријату за школе са територије АПВ. 

 

4.    Процедура за издавање одобрења за стицање статуса ЈПОА –  

   МПНТР/АПВ ПС 

 

4.1.  Пријем Захтева 

            Захтеви се евидентирају на писарници МПНТР и сви примљени Захтеви  добијају деловодни број. 
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4.2.  Анализа формално правне исправности  Захтева  

            Запослени у МПНТР проверава  да ли Захтев садржи све потребне елементе и прилоге како би се 

о њему могло одлучивати. 

            Интерним актом Сектор за СООО, Сектору за финансије на мишљење прослеђује План прихода и 

издатака као и начин располагања и план коришћења остварених средстава које је Школа доставила за 

обављање наведене делатности. 

           Уколико Захтев има недостатке који орган спречавају да поступа по њему, ако није разумљив или 

ако није потпун, МПНТР о истом обавештава Школу подносиоца Захтева. (Прилог 4) Обавештење се 

доставља  путем редовне и електронске поште. Уколико подносилац Захтева у датом року не исправи 

Захтев у складу са Обавештењем, Захтев се одбацује (Прилог 5). 

4.3. Достављање Захтева Агенцији за квалификације 

           МПНТР доставља АзК Елаборат - предлог програма образовања одраслих ради утврђивања 

испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих и начина остваривања.  

5.    Провера испуњености услова за стицање статуса ЈПОА – из домена 

   надлежности АзК 

           АзК у року од 45 дана од дана пријема Захтева МПНТР доставља Извештај о испуњености услова 

у погледу плана и програма активности образовања одраслих, извођења програма и кадра. 21 

           На основу предлога програма обуке АзК утврђује да ли предложени програм садржи све елементе 

програма прописане Правилником о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и 

наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих. 

           АзК у Извештају наводи врсту јавне исправе / сертификата, уверења или потврде коју школа издаје 

полазнику након савладаног програма у складу са Правилника о врсти, називу и садржају образаца и 

начину вођења евиденције и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању 

одраслих.  

            Изузетно, АзК може од Школе да тражи допуну Елабората у делу који се односи на елементе из 

домена надлежности АзК, као и да исту достави МПНТР. 

5.1.  Достављање Извештаја МПНТР/АПВ ПС 

            АзК доставља Извештај о испуњености услова Сектору за средње образовање и образовање 

одраслих, МПНТР/АПВ ПС поштом препоручено.  

 

 
21  Закон о НОКС члан 15. став 1.  тач.13) 

6.   Вршење инспекцијског надзора по Захтеву Сектора за средње 

  образовање и образовање одраслих 

           Ради утврђивања испуњености услова у погледу простора, опреме и наставних средстава, а након 

добијања позитивног Извештаја о испуњености услова у погледу плана и програма активности 
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образовања одраслих и начина остваривања од стране АзК, Сектор за средње образовање и образовање 

одраслих, интерним дописом доставља Сектору за инспекцијске послове МПНТР Елаборат о 

остваривању делатности и Извештај АзК на даљу надлежност.   

          У року од 30 дана од дана пријема захтева Сектор за инспекцијске послове доставља Сектору за 

средње образовање и образоање одраслох (МПНТР) Записник о извршеној провери испуњености услова. 

6.1. Провера испуњености услова у погледу простора, опреме и наставних средстава 

           Просветни инспектор, приликом утврђивања испуњености услова, проверава документацију и 

чињенично стање везано за:  

- Oснивање и упис у регистар; 

- Делатност и специфичности рада;  

- Простор ( земљиште, зграда , површина); 

- Учионице, специјализоване учионице, кабинети, библиотека, медијатека; 

- Радионице, сале - просторије за реализаторе;  

- Остали простор - хигијенско-технички услови; 

- Опрема простора за реализацију програма;  

- Наставна средства; 

- Алате, машине, уређаје; 

- Библиотека, стручна литература; 

- Рачунарска опремљеност; 

- Кадар за остваривање активности образовања одраслих (извођаче програма образовања, 

предаваче, тренере, водитеље, инструкторе, стручне сараднике). 

           О извршеној провери просветни инспектор сачињава Записник о извршеној провери 

испуњености услова.  

           Уколико у поступку утврђивања испуњености услова просветни инспектор констатује да нису 

испуњени сви услови, даје рок од 7 дана подносиоцу захтева да отклони недостатке.  

           Уколико нису отклоњени недостаци у предвиђеном року, Сектор за инспекцијски надзор 

Министарства обавештава записником подносиоца захтева и МПНТР (Сектор за средње образовање и 

образовање одраслих) /АПВ ПС. 

7.   Одлучивање о Захтеву  

7.1.    Доношење Решења о давању сагласности за проширену делатност  

           Сектор за средње образовање и образовање одраслих разматра налазе из Извештаја о испуњености 

услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих, начину остваривања и кадра и 
Записника о извршеној провери испуњености услова и мишљења Сектора за финансије и припрема 

предлог Решења. 
           Припремљени предлог Решења Сектор за средње образовање и образовање одраслих доставља 

Министру на одлучивање и потписивање. 

           Решење о захтеву за издавање одобрења ради стицања статуса ЈПОА доноси се на период од пет 

година.  
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           Посебно се у Решењу наводе јавне исправе, уверења и потврде за коју је школа добила сагласност 

да издаје. 

7.2.    Доношење Решења о одбијању сагласности за проширену делатност  

           Уколико нису испуњени сви услови за добијање проширене делатности за стицање статуса ЈПОА 

за неформално образовање МПНТР,  доноси  Решење о одбијању сагласности за проширену делатност за 

стицање статуса ЈПОА и о томе обавештава школу (Прилог 6). 

           Решење о одбијању сагласности за проширену делатност доноси се уколико је Извештај о 

испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих, извођења програма и 

кадра Агенције за квалификације негативан. У овом случају не врши се инспекцијски надзора по Захтеву. 

           Решење о одбијању сагласности за проширену делатност доноси се и у случају да је Записник о 

извршеној провери испуњености услова просветне инспекције негативан. 

7.3.    Достављање Решења 

             Решење о давању сагласности за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА (Прилог 7) 

МПНТР прослеђује Школи путем препоручене поште, електронски уз потврду о пријему, mail или 

непосредно преузимањем од стране овлашћеног лица.  

             Документација релевантна  за унос  података у Регистар НОКС МПНТР/АП доставља се АзК. 

Након прослеђивања документације АзК у вези са уписом у Регистар НОКС, предмет се архивира. 

 

 

8.   ПРИЛОГ  1  -  Упутство за израду предлога програма образовања одраслих   

9.   ПРИЛОГ  2  -  Образац за писање  предлога програма образовања одраслих  

10. ПРИЛОГ  3  -  Образац Захтева (укључујући листу прилога) 

11. ПРИЛОГ  4  -  Обавештење 

12. ПРИЛОГ  5  -  Закључак о одбацивању Захтева 

13. ПРИЛОГ  6  -  Решење о одбијању сагласности за проширену делатност за стицање статус јпоа 

14. ПРИЛОГ  7  -  Решење о давању сагласности за проширену делатност за стицање статуса  јпоа 

15.  ПРИЛОГ 8  -  Оквир за израду Плана прихода и издатака за обављање проширене делатности 
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8.    ПРИЛОГ 1 - Упутство за израду предлога програма образовања 

                           одраслих  

ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОГРАМА, КАДРА, 

ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЈАВНО 

ПРИЗНАТОГ ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ  

  

Р.Б.  ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМА    

 

 

 

1. 

 

 

 

   Назив програма 

Навести:  

▪ назив програма који указује на његов садржај и  који 

произилази из и близак је називу компетенција које 

се стичу током програма;  

▪ подручје/област рада коме програм припада;  

▪ квалификација/е, кључна/е или стручна/е 

компетенција/е на које се програм односи.  

 

2. 

 

   Сврха програма 

Дефинисати општу намену програма: зашто се 

нешто учи ?  

 

3. 

 

   Циљ програма 

Дефинисати опредељење, хтење и намеру 

реализатора програма, односно наставника на 

основу кога се врши планирање наставе и 

учења.  

 

 

4. 

 

 

Општи исходи учења (кључне 

и/или стручне компетенције) 

Навести резултате учења, односно оно што је 

особа у стању да уради после завршетка 

програма.   

Општи исходи учења морају бити усклађени са:  

▪ циљем програма и 

▪ дужностима из стандарда, уколико је програм 

усмерен на стручне компетенције.  

 

 

5. 

 

Посебни исходи учења (знања, 

вештина и ставова у оквиру 

модула) 

Навести резултате учења, односно оно што 

особа зна, уме и какве ставове испољава после 

завршетка одређеног модула/теме. Посебни 

исходи учења морају бити усклађени са:  

▪ циљем програма, општим исходима учења, и   

▪ задацима (јединицама компетенција) из 

стандарда, уколико је програм усмерен на 

стручне компетенције.  
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6.  

   

   Услови за упис полазника   

Навести приступне захтеве у погледу 

образовања или обучавања, година старости као 

и  посебне услове (уколико су потребни) - 

здравствени или по основу других прописа.  

 

7.  

Садржај програма по модулима 

(уколико има модуле)  

Утврдити и навести садржаје учења у оквиру 

области и тема који треба да воде до постизања 

наведених исхода.   

 

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

Трајање програма у сатима  

Навести предвиђено трајање програма и 

међусобна расподела теоријске и практичне 

наставе за достизање исхода учења, које треба 

да омогући достизање исхода знања и вештина 

потребних за обављање дужности и задатака за 

које се полазник оспособљава.  

Навести:  

▪ укупан број сати обуке  

▪ појединачно број сати теоријске наставе за 

усвајање знања неопходних за достизање 

постављених исхода учења,  

▪ појединачно број сати практичне наставе 

(могуће и обуке на радном месту) за овладавање 

вештинама неопходних за достизање 

постављевних исхода учења.  

 

 

 

9.  

 

 

Начин организације, облици и 

методе остваривања програма  

Навести начин реализације наставе, облик и 

методе наставе који омогућују достизање 

исхода учења, а који су  усклађени са потребама 

и могућностима полазника, а за програме 

каријерног вођења и саветовања у складу са 

стандардима програма каријерног вођења  и 

саветовања. 

 

10.  

Начин обезбеђивања 

приступачности програма за 

особе са инвалидитетом  

Навести начин прилагођавања програма 

особама са инвалидитетом.  

       

   11. 

 

Материјали за учење и 

подучавање, приручник/водич за 

испит 

Приложити материјале за учење, које ће 

користити полазници и који морају одговарати 

садржају, исходима и завршној провери 

савладаности програма обуке.  
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12.  

 

 

Поступак провере савладаности 

програма  

Навести:  

▪ начин завршне провере остварености исхода: 

писмено, усмено, практично;  

▪ критеријуме за оцењивање – праг пролазности и 

процентуално учешће начина провере у укупној 

оцени.  

 

13.  

 

    Број полазника по групи  

Навести минималан и максималан број 

полазника по групи.  

 

 

 

 

14.  

 

 

 

 

Кадрови потребни за 

остваривање програма  

Извођачи програма (предавач, тренер, водитељ, 

инструктор), морају  имати  одговарајуће 

образовање утврђено стандардом 

квалификација, односно најмање исти ниво 

квалификације као квалификација која се 

програмом стиче, као и стандардом 

компетенција каријерних практичара 

организацијама које остварују програме и 

услуге каријерног вођења и саветовања. 

  

Приложити:  

Дипломе, сертификате и потврде о радном 

искуству које поседују наставници, предавачи, 

тренери, водитељи, инструктори.  

 

 

   15. 

 

 

Услови у погледу простора, 

опреме и средстава неопходних 

за остваривање  програма  

Навести расположивост материјално-техничких 

услова организације/установе и/или приложити 

фотокопију уговора који је закључен са другим 

ЈПОА или са правним лицима код којих се 

обавља практични рад (члан 15. Правилника ), а 

за реализовање програма по броју кандидата, 

који омогућују истовремену употребу током 

реализације програма.  

 

16. 

Начин на који се програм чини 

доступним јавности  

Навести начин оглашавања и информисања о 

програму (на сајту, на памфлету, на огласној 

табли испред организације итд.).  

 

17.  

Прилагођеност програма 

искуству, стеченом 

образовању, знању, вештинама 

и способностима полазника  

Навести начин прилагођавања програма 

специфичностима и потребама циљне групе 

(искуству, стеченом образовању, знању, 

вештинама и способностима полазника).  
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18.  

Назив јавне исправе, односно 

уверења које се издаје 

кандидату након провере 

савладаности програма, 

односно потврде за програме 

на којима се не стичу кључне, 

стручне компетенције, односно 

квалификација  

Навести потпун и тачан назив јавне исправе по 

Закону о образовању одраслих („Сл. Гласник 

РС“ бр. 55/13, 88/17- др. закон, 27/18 - др. закон 

и 6/20- др. закон) односно по Правилнику о 

врсти, називу и садржају образаца и начину 

вођења евиденција и називу, изгледу и садржају 

образаца јавних исправа и уверења у 

образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 

89/15 и 102/15)  
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9.     ПРИЛОГ 2 - Образац за писање  предлога програма 

                      образовања одраслих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  НЕФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

ЗА 

 

 

............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Место и датум израде плана и програма: ___________________ 
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Образац програма обуке заснован на стандарду квалификације 

 

Назив програма:       Трајање програма  

              у сатима 

 

Назив квалификације која 

се стиче 
 

Ниво НОКС-а   

*Назив 

занимања/посебних исхода 

учења 
 

Врста јавне исправе која 

се стиче 
 

Сврха програма/ Циљ 

програма/ Способности и 

ставови који се стичу кроз 

програм обуке 

 

 

Општи исходи учења  

Општи услови за упис  

Посебни услови за упис  

                                             

                                               План реализације програма обуке 

 

Р.бр. Модули 
Број сати 

Т ПР УКУПНО 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

                                                                                           УКУПНО   

 

 

 

ПР – практичан рад       Т – теоријска настава 
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Напомена:  

За сваки модул потребно је израдити таблицу као у наведеном примеру: 

 

 

Назив модула:  
 

Трајање модула: 

 

(Т)  +  (ПР) 

Циљ модула: 

Исходи модула 
 

По завршетку модула полазник ће бити у 

стању да:  

 

Препоручени садржаји 
 

Начин остваривања обуке 

Знања 

…. 

Вештине 

…. 

 

 

  

Услови за похађање и проверу савладаности модула 

Услови за похађање модула  

Материјали за учење и 

подучавање  

Поступак провере 

савладаности модула 
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Начин организације обуке,  

облици и методе рада  
 

Начин обезбеђивања 

приступачности програма 

за особе са инвалидитетом 

 

Материјали за учење и 

подучавање, 

приручник/водич за испит 

 

 

Поступак провере 

савладаности програма 

обуке 

 

Број полазника по групи  

Квалификације 

реализатора програма - 

одговарајуће образовање  
 

Услови у погледу простора, 

опреме и средстава за 

остваривање програма 
 

Начин  на који се програм 

чини доступним јавности 
 

Прилагођеност програма, 

искуству, стеченом 

образовању, знању, 

вештинама и 

способностима полазника 

 

Назив јавне исправе, 

односно уверења које се 

издаје кандидату након 

провере савладаности 

програма 
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10.    ПРИЛОГ 3 – Образац Захтева 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ 

за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за програм обуке 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

Назив Школе   

МБ/ПИБ Школе    

Назив основне делатности и 

број Решења о верификацији 

основне делатности 

  

Назив проширене делатности и 

број Решења о верификацији 

проширене/их делатности 

  

 

Адреса, општина и град 

 

 

Телефон  

Mail  

Web адреса  

Овлашћено лице                

(име, презиме, телефон, е-mail) 
 

Контакт лице  

(име, презиме, телефон, е-mail) 
 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ КОЈИ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 

Назив Програма  

Врста активности 

образовања одраслих 

 

 

Квалификација на коју се 

програм реферише 
 

ШКОЛА 

____________________ 

Број: 

Датум: 
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ЛИСТА  ПРИЛОГА 

 

✓ Достављени 

прилози * 

 

 

 1 

 

 

Уз попуњен образац Захтева за давање сагласности за 

проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за НФО 

(Прилог 3 Процедуре)    

прилажемо следеће: 

 

2      Одлука Школског одбора о проширеној делатности  

    3    Мишљење савета родитеља   

    4     Мишљење одговарајућег стручног органа установе 

-  (Наставничко веће……) 

 

     

 

    5 

 Докази о испуњености посебних услова за 

 обављање делатности прибављених од 

     надлежних органа: 

- Решење о верификацији основне делатности  (Привредни 

суд); 

- Решење о верификацији проширене делатности  

( МПНТР) 

 

6     План прихода и издатака за обављање проширене 

    делатности 

    (Саставни део одлуке  Школског одбора) 

 

7     Начин располагања и план коришћења остварених 

    средстава 

    (Саставни део одлуке  Школског одбора) 

 

8     Начин ангажовања ученика, одраслих и 

    запослених   

     (Изјава директора је саставни део одлуке 

      Школског  одбора) 

 

 Програм  

9     Предлог програма неформалног образовања – 

    обуке развијен у складу са Методологијом   

    (Прилог 1 и  2 Процедуре) или  Анекс 

    1. Методологије 

 

 Кадровски капацитети  

 

10 

   Листа наставника (предавача, тренера, водитеља, 

    инструктора)   

    (Oверена и потписана од стране директора – са 

    прилогом  11) 

 

 

 

11 

 

- CV ; 

- Фотокопија  дипломе, сертификата; 

- Доказ о андрагошким компетенцијама   за  наставнике 
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12   Листа стручних сарадника (андрагог, психолог и 

  библиотекар) 

  оверена и потписана од стране директора – са прилогом 

  13 

 

 

13 

-  CV; 

- Фотокопија дипломе, сертификата; 

- Доказ о андрагошким компетенцијама  за стручне 

  сараднике 

 

   

   14 

   Изјава директора да ангажовани кадар не реализује 

    више од три програма у оквиру једне активности  

    (Оверена и потписана од стране директора)    

 

 Просторни и технички капацитети  

 15     Доказ о власништву или закупу простора  

    у трајању најмање до завршетка програма обуке  

    (Решења, уговор о закупу и сл.) 

 

16     Уговор школе са послодавцем  

    (уколико се практична настава обуке реализује код 

     послодавца) 

 

 

17 

    Одлука директора о опредељивању простора, 

    опреме и наставних средстава за реализацију 

    активности НФО  

    у складу са чланом 12. и 13. Правилника о ближим 

    условима у погледу програма, кадра, простора, опреме 

    и  наставних средстава за стицање статуса ЈПОА 

 

18     Списак приручног материјала за учење и 

    Приручни  материјал  у  дигиталној форми 

 

19     Пример уговора између организатора обуке и 

    полазника  (Није обавезно) 

 

20     Пример уговора између организатора обуке и 

    предавача о ангажовању (Није обавезно) 

 

21     Материјал за наставнике и инструкторе и полазнике  

    (Није обавезно) 

 

 

* Напомена:   

✓ Ставити овај знак за сваки Прилог који достављате уз Елаборат 

 

 

 

  

 

____________________                                                                     __________________________ 

(Место и датум)                                                                                          Школа 

 

__________________________                                                                                                                            

(Овлашћено лице) 
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11.    ПРИЛОГ 4 – Обавештење  

 

 

 

        Број:  

                  Датум:  

                  Београд, Немањина 22-26 

  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

           Дана __. __. 20___. године _____(пун назив школе)_____, из ____(седиште школе)_____, 

обратила се Министарству просвете, науке и технолошког развоја са Захтевом за давање сагласности 

за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за програм обуке _______(назив обуке)_______. 

           Увидом у поднету документацију утврђени су следећи недостаци: 

1.  

2. 

3. 

           Позива се подносилац Захтева да до дана __. __. 20__. године, отклони наведене недостатке.  

Уколико до наведеног рока недостаци не буду отклоњени, Захтев ће бити одбачен, о чему ће се донети 

посебан закључак. 

                                                                                                                      

Достављено:                                                                                                                                    

- _____      (назив  школе)                   ; 
 

- Архиви. 

                                                                                            

                                                                                   

                                                                                                                                                                МИНИСТАР 

 

 

                                
                       Република Србија 

         МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

   НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
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12.    ПРИЛОГ 5 – Решење о одбацивању Захтева 

 
               Број:  

                 Датум:  

                  Београд, Немањина 22-26 

 

 

            На основу члана 59. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 

18/16, 95/18), члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 

88/17, 27/18  - др. закон, 10/19, 6/20), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ 

бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), члана 41. Закона о националном оквиру 

квалификација РС („Службени гласник РС“, бр. 27/18, 6/20), решавајући по Захтеву за проширену 

делатност за стицање статуса јавно признатог организатора активности одраслих за програм обуке 

_____(навести назив програма обуке)_______ које је __. __. 20__. године поднела _____(пун назив 

школе)_____ из ___(седиште школе)____, министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

о  одбацивању Захтева за проширену делатност за стицање статуса  јавно признатог 

организатора активности образовања одраслих  за програм обуке 

           ОДБАЦУЈЕ се Захтев за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за програм обуке 

____(навести назив обуке)_______ који је поднела _____(назив школе)_____ , као неуредан / непотпун. 

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана __. __. 20___. године _____(пун назив школе)_____, из ____(седиште школе)_____, 

обратила се Министарству просвете, науке и технолошког развоја са Захтевом за давање сагласности 

за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за програм обуке _______(назив обуке)_______. 

           Увидом у поднету документацију утврђени су следећи недостаци: 

1.  

2. 

3. 

           Подносиоцу  Захтева дана __. __. 20__. године послато је Обавештење и Позив на исправку 

и/или допуну Захтева са роком од __ дана да отклони наведене недостатке. Како подносилац Захтева 

није поступио по наведеном позиву у датом року, поднети Захтев је одбачен као неуредан/непотпун. 

                                
                       Република Србија 

         МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

   НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
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           Упутство о правном средству:  

           Овај Закључак је коначан у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба нити 

покренути управни спор.   

     

         

 Достављено:                                                                                                                                    

- _____      (назив  школе)                   ; 
 

- Архиви. 

 

 

 

  

                                                                                                            МИНИСТАР  

______________________________ 
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13.    ПРИЛОГ 6 - Решење о одбијању сагласности за проширену делатност 

                                 за   стицање статуса  ЈПОА 

 
                  Број:  

                Датум:  

                Београд, Немањина 22-26 

 

 

              На основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 

број 88/17, 27/18  - др. закон, 10/19, 6/20), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник 

РС“ бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), и члана 41. Закона о националном оквиру 

квалификација РС („Службени гласник РС“, бр.27/18, 6/20) решавајући по Захтеву за проширену 

делатност за стицање статуса јавно признатог организатора активности одраслих за програм обуке 

_____(навести назив програма обуке)_______ које је __. __. 20__. године, поднела _____(пун назив 

школе)_____ из ___(седиште школе)____,  министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

о одбијању сагласности за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА 

 

 

           ОДБИЈА се Захтев за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за програм обуке 

____(навести назив обуке)_______ који је поднела _____(назив школе)_____ , као неоснован. 

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана __. __. 20___. године _____(пун назив школе)_____, из ____(седиште школе)_____, 

обратила се Министарству просвете, науке и технолошког развоја са Захтевом за давање сагласности 

за проширену делатност за стицање статуса ЈПОА за програм обуке _______(назив обуке)_______. 

             Увидом у поднету документацију, а на основу:   

          1.   Извештаја о испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања 

одраслих, извођења програма и кадра Агенције за квалификације,  

         2.  Мишљења Сектора за финансије о Плану прихода и издатака, као и начину 

располагања и плана коришћења остварених средстава  и  

                                
                       Република Србија 

         МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

   НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
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         3.  Записника о извршеној провери испуњености услова Сектора за инспекцијске 

послове утврђени су следећи недостаци: 

1. 

2. 

3. 

                  Имајући у виду наведено, решено је као у диспозитиву овог Решења. 

                  Упутство о правном средству: 

                  Ово Решење је коначно у управном поступку и против истог се може покренути управни 

спор. Тужба се подноси Управном суду у Београду у року од 30 дана од пријема решења. 

                                                                                                                             

 Достављено:                                                                                                                                  

- _____      (назив  школе)                  ; 
 

- Архиви. 

МИНИСТАР 
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14.   ПРИЛОГ 7 – Решење о давању сагласности за проширену делатност за 

                                 стицање статуса ЈПО 

 

                                
                     Република Србија 

       МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

 НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

Сектор за средње образовање и васпитање 

                и образовање одраслих 

              Број:   

              Датум:               године 

     Београд, Немањина 22-26 

 

 

На основу члана 98. ст. 4. и 7. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20; у даљем тексту: Закон), члана 

41. ст.1–3. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник 

РС”, бр. 27/18 и 6/20; у даљем тексту Закон о НОКС-у) и члана 2. став 2. Правилника о ближим 

условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса 

јавно признатог организатора активности образовања одраслих („Службени гласник РС“, број 

89/15; у даљем тексту: Правилник), решавајући по Захтеву       (број)       од __  (датум)     који 

је поднела _____(назив школе)         из _______ (место, адреса)              , министар просвете, 

науке и технолошког развоја доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности за проширену делатност и 

стицање статуса јавно признатог организатора активности 

образовања одраслих за активност неформалног образовања одраслих 

 

      1. ДАЈЕ се сагласност на Одлуку о проширеној делатности        (број) __  коју је      (дана) 

_____ донео Школски одбор _______ (назив школе)            из _________(место, адреса)                    (у 

даљем тексту Школа).  

     2. Одобрава се Статус Јавно признатог организатора активности  образовања одраслих (у 

даљем тексту ЈПОА), за реализацију активности образовања одраслих из члана 40. став 1.      

(тачка број)    Закона о НОКС-у за програм неформалног образовања                       (назив 

програма)                   , чијим завршавањем се, у складу са стандардом квалификације      (назив 

стандарда квалификације и број Службеног гласника у којем је објављено решење о усвајању 

тог стандарда),              стичу: 
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1) За целу квалификацију - сертификат о оствареном стандарду квалификације у целини, за 

квалификацију                ( назив квалификације)              ; 

2) За делимичнo остварен стандард квалификације - уверење о делимично оствареном 

стандарду  стручних компетенција  на програму                     (назив програма)                у 

оквиру квалификације               ( назив квалификације)             ; 

3) За остварене јединице компетенције из стандарда квалификације              ( назив 

квалификације)                 - потврда о стеченим компетенцијама.   

3.   Одобрење статуса ЈПОА даје се на пет година. 

                                           О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 98. став 4. Закона, прописано је да школа може да остварује програме обука, 

стручног оспособљавања и друге активности образовања одраслих уколико стекне статус јавно 

признатог организатора активности образовања одраслих, у складу са овим и посебним законом, 

а ставом 7. истог члана да одлуку о проширеној делатности доноси орган управљања установе, 

уз сагласност Министарства. 

Чланом 41. став 1. Закона о НОКС-у прописано је да статус ЈПОА основна и средња 

школа стичу у поступку добијања сагласности за проширену делатност, у складу са одредбама 

закона којим се уређују основи система образовања и васпитања и овим законом, а ставом 3. 

истог члана да се одобрење статуса ЈПОА издаје на период од пет година.  

Чланом 2. став 2. тачка 3) и/или 4) Правилника, прописано је да средња школа  може да 

реализује активности образовања одраслих којима се остварује стандард стручних 

компетенција, делимично или у целини, у складу са стандардом квалификације и/или стичу 

квалификације, у складу са стандардном квалификације. 

 Овом министарству се обратила Школа, захтевом за добијање сагласности за проширену 

делатност и одобравање статуса ЈПОА за активности из члана 40. став 1. тачка 1) Закона о 

НОКС-у, за реализацију програма неформалног образовања           ( назив обуке)             ,за 

достизање исхода учења утврђених стандардом квалификације                  (назив   квалификације                   

.               

             Уз Захтев, достављени су: 

1) Одлука о проширеној делатности; 

2) Предлог програма; 

3) Докази о испуњености услова у погледу кадра; 

4) Докази о испуњености услова у погледу простора; 

5) Докази о испуњености услова у погледу потребне опреме и наставних средстава; 

6) Копија решења о верификацији Школе број: ____. 

 Захтев са документацијом из става 5. тач. 2) и 3) Образложења, Министарство је, сходно 

одредби члана 42. став 2. Закона о НОКС-у, доставило Агенцији за квалификације ради давања 

Извештаја о испуњености услова у погледу плана и програма активности образовања одраслих, 

начину остваривања програма и кадра, у складу са стандардом квалификације.   

           Агенција за квалификације је актом број: ____(број Агенције за квалификације)         од 
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           (датум)       , доставила  Извештај којим је утврдила да                 (назив обуке)          , 

испуњава услове у погледу плана и програма активности образовања одраслих, начину 

остваривања програма и кадра. 

 Сходно одредби члана 42. став 6. Закона о НОКС-у, Министарство је затражило од 

просветне инспекције проверу испуњености услова у погледу простора, опреме и наставних 

средстава. 

Поступајући по захтеву из става 8. овог Образложења, просветни инспектор утврдио је 

да Школа испуњава услове у погледу простора, опреме и наставних средстава за реализацију 

програма                   (назив обуке)            , на предложеној локацији             (адреса одржавања 

теоријске наставе и адреса извођења  практичног дела обуке)                     што је утврђено 

записником о инспекцијском надзору број: __________________ (број извештаја просветне 

инспекције)               од         (датум)      . 

У поступку давања сагласности утврђено је да је школа приложила уравнотежен план 

прихода и расхода коришћења остварених средстава. 

Школа полазницима, у складу са чланом 9. Правилника о врсти, називу и садржају 

образаца и начину вођења евиденције и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и 

уверења у образовању одраслих, издаје: 

1) Сертификат за остварен стандард квалификације у целини за квалификацију 

                        (назив квалификације)          , за успешно савладану обуку              , 

                (назив обуке)              ; 

2) Уверење за делимично остварен стандард квалификације за једно или више 

занимања из групе занимања            (назив занимања)         у оквиру        (назив обуке) 

                   ; 

3)   Потврду о стеченим компетенцијама за положене радне задатке за 

       поједининачне компетенције из стандарда квалификације             (назив  

       стандарда квалификације)           .   

 Имајући у виду наведено, решено је као у диспозитиву овог решења. 

 

       Упутство о правном средству: Ово Решење коначно је у управном поступку и 

против истог се може покренути управни спор. Тужба се подноси Управном суду у Београду у 

року од 30 дана од пријема овог Решења. 

 

Достављено: 

  

− _____        (назив  школе)                   ; 

− Агенцији за квалификације, Мајке Јевросиме бр.51, 11000 Београд, ради уписа Школе у 

Регистар НОКС, подрегистар ЈПОА; 

− Архиви. 

                 

                                                                                                                                 МИНИСТАР 
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15.   ПРИЛОГ 8  -  Оквир за израду плана прихода и издатака за 

                                  обављање  проширене делатности 

 

 

 
 

 

 

 

Теорија Пракса

1 2 3 4 5 6 7 8 9=4*7+5*8 10=9*6

...дин. (…%) ...дин. (…% )

Вредност 

теоријског 

часа

Вредност 

практичног 

часа

Цена 

обуке по 

полазнику

…дин. (…%)

Укупан 

годишњи

приход

…дин. (…% )

Табела 1.

Назив школе

ПЛАН ПРИХОДА ЗА ПРОШИРЕНУ ДЕЛАТНОСТ 

ОБУКА ЗА ( уписати назив обуке)

Ред. бр. 

обуке

Назив 

обуке

Укупно 

часова по 

полазнику

Број часова Број 

полазника

 на 

годишњем 

нивоу

1 Обука за … ...дин ...дин

Теорија Пракса Укупно

Режијск

и

трошко

ви

Трошк

ови

испита

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=4*6
11=5*

7 

12=10+

11
13 = 3%  од 3 14

15=8*

9

16=14+

15

17=12+

13+16                                       

18= ...%

од  3

…дин.

(...%)

…дин.

(...%)

…дин.

(...%)

Добит

школе

…дин.

(…%)

Трајање 

обуке

(бр.

часова

обуке)

Пракса

Надокна

да 

наставни

ку

по часу  

Теорија

1
Обука 

за…
…дин. …дин

…дин.

(...%)

…дин.

(...%)

…дин.

(...%)

…дин.

(...%)

…дин.

(...%)

…дин.

(...%)

Надокна

да 

наставни

ку

по час 

Пракса

…дин …дин

Табела 2.

Назив школе

ПЛАН ИЗДАТАКА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОШИРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБУКА ЗА - (уписати назив обуке)

Ред.

бр. 

обуке

Назив 

обуке
Планиран

и 

годишњи

приходи

од обуке

Трајање 

обуке

(бр.

часова

обуке)

Теорија

Цена

испита 

Укуп

но 

полаз

ника

Зарада наставника - 

 извођача  обуке

...дин. (…%)
Ненаставни 

рад

... дин. (...%)

Режијски  трошкови и 

трошкови испита

 ...дин. (...%) Укупни

расходи

обуке

…дин.

(…%)
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