
1. Кораци - путокази кроз стручно усавршавање 

 О петогодишњим циклусима
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника је перманентни вид усавршавања. 
Подељено је на петогодишње циклусе, на следећи начин:

Први циклус: 
школска 2004/2005 - 2009/2010  

Други циклус: 
школска 2009/2010 - 2013/2014

Наставник, васпитач и стручни сарадник који је засновао радни однос у установи пре 1. јула 
2004. године, завршава свој други петогодишњи период до краја школске 2013/2014. 
године.
Наставник, васпитач и стручни сарадник који је засновао радни однос после  1. јула 2004. 
године, рачуна свој петогодишњи период од момента запослења.

 О облицима стручног усавршавања
Стручно усавршавање може да се оствари на следећи начин:

Стручно усавршавање које се стиче
Унутар установе  

Стручно усавршавање које се стиче
Ван установе

Облици стручног  усавршавања  унутар  установе 
су:
- Извођење угледних  часова, односно  активности 
са дискусијом и анализом

- Излагање са стручних усавршавања са 
обавезном дискусијом и анализом (сати се 
рачунају по  одржаном састанку  стручног 
органа);

- Приказ књиге,  приручника, стручног чланка,, 
часописа и дидактичког материјала из области 
васпитања и образовања;

- Приказ блога,  сајта, поста, аплета, друштвених 
мрежа и осталих мултимеедијалних садржаја;

- Публиковање стручних радова, ауторства и 
коауторства књиге, приручника, наставних 
средстава...;

- Остваривање истраживања која доприноси 
унапређењу и афирмацији образовно-васпитног 
процеса;

- Стручне посете и студијска путовања 
дефинисана Развојним планом установе;

- Остваривање пројеката образовно-васпитног 
карактера у установи;

- Рад са студентима;
- Такмичења и смотре;
- Стручни активи, удружења,  подружнице, 
огранци на нивоу  града/општине чији рад 
доприноси унапређењу  и афирмацији образовно-
васпитног процеса;

- Маркетинг школе;
- Рад у радним телима и програмима.

Облици стручног усавршавања ван установе су:
- Похађање акредитованих семинара из каталога
- Стручни скупови, а то могу бити:

• конгрес;
• сабор, сусрети и дани;
• конференција;
• саветовање;
• симпозијум;
• округли сто;
• трибина;
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 О бодовима-сатима
- Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода.
- Дан учешћа на стручном скупу има вредност бода.
- Дан учешћа на летњој и зимској школи има вредност једног бода.
- Дан учешћа на стручном и студијском путовању има вредност једног бода.
- Ако се учествује у облицима усавршавања на међународном нивоу, бодови се удвостручују.
- Захтев за признавање одговарајућег броја бодова остварених учествовањем на 
међународном скупу, Заводу за унапређење образовања и васпитања подноси установа у 
којој је наставник, васпитач и стручни сарадник запослен.

 Колико треба остварити бодова-сати
Једна школска година

У току једне школске године наставник, стручни сарадник треба да оствари
укупно 68 сати различитих облика стручног усавршавања и то у следећој сразмери

Унутар установе  
* 44 сата стручног усавршавања 

Унутар установе  
* 44 сата стручног усавршавања 

Ван установе 
24 сата стручног усавршавања

Ван установе 
24 сата стручног усавршавања

Петогодишњи циклус

У току петогодишњег циклуса наставник, стручни сарадник треба да оствари
укупно 340 сати различитих облика стручног усавршавања и то у следећој сразмери

Унутар установе  
* 220 сата стручног усавршавања

Унутар установе  
* 220 сата стручног усавршавања

Ван установе 
120 сата стручног усавршавања

Ван установе 
120 сата стручног усавршавања

* важи од наредног петогодишњег циклуса који почиње 2014. године

2. Стручно усавршавање - ван установе

 О променама правилника о стручном усавршавању током другог петогодишњег 
циклуса 
Петогодишњи циклус стручног усавршавања који је почео школске 2009/2010, завршава се 
школске 2013/2014 године. 
Промене обухватају  стручно усавршавање ван установе и везане су  за акредитоване 
семинаре и стручне скупове. 
У оквиру  другог петогодишњег циклуса (2009/2014) Завод за унапређење образовања и 
васпитања (ЗУОВ) објавио је 2012. године нови правилник о стручном усавршавању, где је 
извршио промену у начину рангирања и вредновања акредитованих семинара:
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- од 2009. до 2012. године акредитовани семинари су били подељени на обавезне и изборне
- од 2012. године до данас акредитовани семинари су  подељени по компетенцијама и 
приоритетим областима.
Сви семинари које сте остварили биће обрачунати у коначан збир бодова на крају 
петогодишњег циклуса, сабирањем бодова семинара на којима сте остварили учешће.
Када се заврши овај петогодишњи циклус, у  делу  које се односи на стручно усавршавање ван 
установе треба да имате остварених укупно 120 бодова у следећој сразмери: 
100 бодова – похађањем акредитованих семинара (у то улазе обавезни и изборни семинари 
од школске 2009. године до школске 2012. године и акредитовани семинари са 
компентенцијама и приоритетима које сте остварили у  последње 2 године тј. до краја 
школске 2013/2014. године) и 
до 20 бодова са учествовања на одобреним стручним скуповима, летњим и зимским школама 
и стручним и студијским путовањима.

 О компетенцијама и приоритетима 
Компетенције стручног усавршавања су:
К1-компетенција за уже стручну  област: српски језик, библиотекарство, математика, 
информатика, друштвене науке, природне науке, средње стручно образовање, страни језик, 
уметност, физичко васпитање, здравствено васпитање, предшколско васпитање и образовање, 
управљање, руковођење и норматива;
К2 - компетенција за подучавање и учење;
К3 - подршку развоју личности детета и ученика; 
К4 - комуникацију и сарадњу из области: васпитни рад,  општа  питања  наставе,  образовање  
деце  и ученика  са  посебним  потребама,  образовање  и васпитање на језицима 
националних мањина.
Приоритетне области везане за стручно усавршавање су:
П 1 -Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних 
метода 
П 2- Учење да се учи и развија мотивација за учење
П 3-Здравствено образовање
П 4-Комуникацијске вештине
П 5-Одрживи развој и заштита животне средине
П 6-Превенција насиља, злотављање и занемаривање
П 7-Превенција дискриминације
П 8-Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих 
група
П 9-Сарадња са родитељима, ученицима и ученичим парламентом
П 10-Информационо-комуникационе технологије

Сви акредитовани семинар  одобрени и објављени у каталогу ЗУОВ-а, припадају  једној 
компетенцији и једној, или више приоритетних области. Компетенција и приоритетне 
области се такође бодују  по следећем принципу: број бодова које сте стекли похађањем 
акредитованог семинара, је исти и за компетенцију  и за приоритетне области којима тај 
акредитовани семинар припада.
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Пример за акредитоване семинаре са компентенцијама и приоритетима
Семинар који је :
КОМПЕНТЕНЦИЈЕ  К1- ПРИОРИТЕТ - П 6, 7
ОСТВАРИЛИ СМО :
Семинар траје осам сати =  8 бодова 
– за компентенцију К1 – остварено је 8 бодова,
– за приоритете 6 и 7 остварили смо 16 бодова што значи:
   Приоритет  6 = 8 бодова    Приоритет  7 = 8 бодова
Бодови које стичете похађањем акредитованог семинара, се  НЕ сабирају са бодовима 
компетенције и приритетних области у коначан број бодова које сте остварили на 
стручном усвршавању ван установе.
Ово је важно јер, као што је раније речено, наставник, васпитач и стручни сарадник у 
петогодишњем циклусу мора да оствари најмање 100 бодова из одобрених акредитованих 
програма и до 20 бодова за учествовање на одобреним стручним скуповима, летњим и 
зимским школама и стручним и студијским путовањима, искључиво на следеће начин:
- у остварених 100 сати похађања акредитованих семинара мора да заступи:
1. све четири компетенције и оствари најмање по 16 бодова за сваку компетенцију и
2. што ширу  лепезу  заступљености приоритетних области, а најмањи број бодова који мора 
да се оствари похађањем облика стручног усавршавања који се односе на приоритетне 
области је 30 бодова.

3. Преостали број бодова до 120 у току  пет година распоређује на основу приоритета 
установе и сопственог плана професионалног развоја.

Шематски приказ

100 сати похађања акредитованих семинара мора да заступи

К1 
(минимум 16 бодова)

К1 
(минимум 16 бодова)

К2 
(минимум 16 бодова)

К2 
(минимум 16 бодова)

К3 
(минимум 16 бодова)

К3 
(минимум 16 бодова)

К4 
(минимум 16 бодова)

К4 
(минимум 16 бодова)

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8 П9 П10

што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова што више приритетних области, а минимум остварених 30 бодова 

 Помоћ у планирању
Похађање акредитованих семинара треба планирати на следећи начин:
1. ако сте на почетку петогодишњег циклуса планирајте: 

- 100 сати похађања акредитованих семинара са
- темама које вас интересују, а који уједно,
- обезбеђују  заступљеност све четири компетенције и остварују  стицање бодова 
потребних за компетенције и

- заступају  што више приоритетних области и остварују стицање бодова 
потребних за приоритетне области.
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2. ако сте на средини, или крају петогодишњег циклуса планирате похађање акредитованих 
семинара до краја циклуса тако што ћете БИРАТИ ОНЕ ЗА КОЈЕ НЕМАТЕ ОСТВАРЕНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ, како бисте на крају  петогодишњег 
циклуса имали:

- 100 сати похађања акредитованих семинара, 
- кроз одабране акредитоване семинаре, заступљеност К1, К2, К3, К4 и 
оствареност потребних бодова за сваку  компетенцију  (минимум по 16 од 
сваке компетенције)

- кроз одабране акредитоване семинаре, заступљеност што више приоритетних 
области, а оствареност минимум 30 бодова 

 Важна обавештења за крај
- Учешће на одобреним програми од стране ЗУОВ-а базирају се на финансијској основи.
- Цена за сваки одобрени програм је објављена у  каталогу ЗУОВ-а, као и контакт са аутором/
реализатором програма.

- У школи постоји тим за стручно усавршавање који доноси Годишњи план стручног 
усавршавања. У делу  који се односи на стручно усавршавање ван установе издвојени су  
поједини програми из каталога ЗУОВ-а, а који су  изабрани због теме коју  обрађују и њихове 
повезаности са специфичностима посла који радимо.

-Школа ће у сваком петогодишњем циклусу  бити носилац реализације и трошкова појединих 
програма који се односе на стручно усавршавање ван установе, а који се налазе у  Годишњем 
плану стручног усавршавања на нивоу школе, сачињеног од стране тима за стручно 
усавршавање.

- Избор  ових програма извршиће се тако да они заступе сваку  од потребних компетенција и 
што већи број приоритетних области и представљаће могућност стицања потребних бодова.

- За остале програме који се односе на стручно усавршавање ван установе, а који су  у 
Годишњем плану  стручног усавршавања на нивоу школе, сачињеног од стране тима за 
стручно усавршавање, чији носилац реализације и трошкова није школа, као и све друге 
програме из каталога ЗУОВ-а, за које је појединац заинтересован, сам сноси трошкове 
учешћа и остваривања контакта са аутором/реализатором програма, ради обавештавања о 
месту, времену  одржавања програма. За учешће на овим програмима стручног усавршавања 
ван установе, за које се сам појединац определио, има право на плаћено одсуство у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања и посебним колективним уговором.

- Појединац није обавезан да узме учешће на појединим програмима чији ће носилац 
реализације и трошкова бити школа.

- Појединац није обавезан да узме учешће на програмима који су у Годишњем плану 
стручног усавршавања на нивоу школе, сачињеног од стране тима за стручно усавршавање.

- Појединац има слободу да сам врши избор одобрених програма на којима ће присуствовати 
и сам је одговоран за остваривање свог плана стручног усавршавања ван установе.
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3. Стручно усавршавање - унутар установе

- За све наведене облике стручног усавршавања унутар  установе, који се налазе у 
Правилнику  о стручном усавршавању и у Годишњем плану  стручног усавршавања на нивоу 
школе, сачињеног од стране тима за стручно усавршавање, појединац има слободу да сам 
врши избор  свог учешћа и сам је одговоран за остваривање свог плана стручног 
усавршавања унутар установе.

-Могућност увида у бодове који се стичу  од реализованих облика стручног усавршавања 
унутар установе налази се у Документу о вредновању  сталног стручног усавршавања, који 
је у шеми приказан као Корак 6 (погледати објашњење у делу 4. О коришћењу шеме).

- За поједине облике стручног усавршавања унутар установе (Јавни час, Угледни час), школа 
је обезбедила потребне формуларе помоћу којих се врши најава, пријављивање, 
реализација, извештај тих облика стручног усавршавања унутар  установе у Кораку  3 
(погледати објашњење у делу 4. О коришћењу шеме).

- За све остале облике стручног усавршавања унутар  установе, који нису  заступљени у 
Кораку 3, потребна информација како пријавити, реализовати и евидентирати облик 
стручног усавршавања унутар установе, који хоћете да реализујете, налази се у  Кораку  5 
(погледати објашњење у делу 4. О коришћењу шеме).

4. О коришћењу шеме

Пред нама се налази детаљан и сликовит табеларни приказ Годишњег плана стручног 
усавршавања наставника и стручних сарадника у  нашој Школи. Представљена табела би 
требало да буде неопходни водич кроз план и реализацију стручног усавршавања сваког 
од нас појединачно на нивоу ове (па и сваке наредне) школске године, а у  оквиру  институције 
у  којој радимо и у  складу  са Годишњим планом стручног усавршавања Mузичке школе 
„Исидор Бајић“.
Представљена табела има неколико циљева:

 1. да нам разјасни шта подразумева континуирано индивидуално стручно усавршавање 
наставника и стручних сарадника

 2. како да направимо индивидуални годишњи план сопственог стручног усавршавања
 3. да нам појасни поступке које треба да годишње спроводимо у  реализацији 
индивидуалног стручног усавршавања

 4. шта су  потребни и неопходни формулари које треба да попунимо и коме да их 
проследимо

 5. коначно, како да реализоване активности припремимо за будући лични портфолио 
(стручни профил наставника)

Шематски приказ стручног усавршавања који следи је помоћ у  разумевању поступака које 
треба предузети да би процес стручног усавршавања био комплетан. Ради лакшег кретања 
кроз шему, она је подељена на кораке.
За сваког појединца најважније је праћење оних корака који су  повезани јасно истакнутом 
црвеном стрелицом, а то су:
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Корак 1 - Годишњи план стручног усавршавања
У школи постоји тим за стручно усавршавање који је донео план стручног усавршавања на:
1. нивоу школе,
2. нивоу стручних већа, 
3. нивоу наставничког већа,
4. стручно усавршавање унутар установе.
Сегменти под бројем 1, 2 и 3 се односе на стручно усавршавање ван установе. Овде су 
издвојени акредитовани семинари из каталога ЗУОВ-а, а који су изабрани због теме коју 
обрађују  и њихове повезаности са специфичностима посла који радимо. У договору са 
управом школе, а увидом у  досадашње остварене бодове и компетенције појединаца, 
договорено је да ће школа бити носилац реализације и трошкова одређених акредитованих 
семинара, што је назначено у табели. Остали наведени семинари су  предлог и препорука 
тима за стручно усавршавање, а носиоци реализације и трошкова су сами наставници. 
Наставник, васпитач и стручни сарадник може по својој вољи да се определи за учешће и на 
другим акредитованим семинарима, објављеним у каталогу ЗУОВ-а.
Корак 4 - Лични план стручног усавршавања
Сваки појединац прави свој лични план стручног усавршавања за текућу школску  годину, 
након увида у три сегмента шеме:
Корак 1 - Годишњи план стручног усавршавања на нивоу школе
Корак 2 - Обрађује теме везане за стручно усавршавање ван установе, пружа могућност 
прегледа каталога ЗОУВ-а са свим акредитованим семинарима, као и актуелним стручним 
скуповима. 
Корак 3 - Обрађује теме везане за стручно усавршавање унутар установе. Овде су  понуђени 
формулари потребни приликом одабира појединих садржаја везаних за стручно усавршавање 
унутар установе (Јавни час, Угледни час). Црвене стрелице воде из ових поља ка наредном 
кораку и наводе појединца да се инфомише о начинима чувања ових формулара.
Корак 5 - Поступак евиденирања и чувања доказа о стручном усавршавању
Путем кога се сваки појединац може информисати на који начин се чувају документа о 
стеченом стручном усавшавању.
Корак 6 - Документ о вредновању сталног стручног усавршавања
Документ се односи на бодовање-сате остварене учешћем у  неком од облика стручног 
усавршавања унутар установе.
Корак 7 - Извештај о стручном усавршавању
Формулар  извештај о стручном усавршавању, који попуњава сваки појединац на крају 
школске године и дужан је да га преда вашем члану  у тиму за стручно усавршавање, 
представнику вашег стручног већа.

 

Његошева 9
Нови Сад, Србија

Телефони: 021 529078 
 021 529866

Факс: 021 524580
E-mail: isabajic@sbb.rs
 www.isidorbajic.edu.rs

 Кораци - путокази кроз стручно усавршавање 7

mailto:isabajic@sbb.rs
mailto:isabajic@sbb.rs
http://www.isabajic.org.rs
http://www.isabajic.org.rs


 Закључак за крај 
Да закључимо шта је потребно да наставник, васпитач и стручни сарадник има остварено на 
крају петогодишњег циклуса

Унутар установе  
220 сата стручног усавршавања 
к р о з о б л и к е с т р у ч н о г 
усавршавања унутар установе

Ван установе 
120 сата стручног усавршавања  од тога

- 100 сати кроз учешће на акредитованим семинарима. 
Пажња! Кроз акредитоване семинаре треба заступити 
све четири компетенције и што више приоритетних 
области.

- 20 сати на стручним скуповима

Корак 1 - Извршити увид у Годишњи план стручног усавршавања на нивоу школе и 
сагледати шта је тим за стручно усавршавање планирао за текућу школску годину.
Корак 2 - Кликнути на поље стручно усавршавање ван школе и извршити увид у 
могућности похађања и учешћа на акредитованим семинарима и стручним скуповима који 
нису  изабрани од стране тима за стручно усавршавање, а вама се чине интересантним и 
желите да узмете учешће  у њима.
Корак 3 - Кликнути на поље стручно усавршавање унутар  школе и извршите увид у 
потребне формуларе, уколико се определите за похађање, учешће на понуђеним облицима 
стручног усавршавања унутар установе.
Корак 4 - На основу  увида у  садржаје које нуде кораци 1, 2 и 3 треба да извршите свој 
избор облика стручног усавршавања за текућу  школску годину  и израдите свој Лични план 
стручног усавршавања.
Корак 5 - Упуство о евидентирању и чувању доказа о стручном усавршавању. Упутство 
вас обавештава шта је све потребно да доставите од докумената о облицима стручног 
усавршавања које сте остварили, коме треба да их доставите, у  којим роковима и на који 
начин.
Корак 6 - Упуство о вредновању интерног стручног усавршавања вршите на основу 
документа-Правилника. Овај документ вам пружа увид у  бодове-сате које ћете стећи након 
реализованог учешћа на облицима стручног усавршавања унутар установе, а које сте 
планирали у свом Личном плану стручног усавршавања.
Корак 7 - Извештај о личном стручном усавршавању. Након реализације свог стручног 
усавршавања, дужни сте да доставите Извештај о личном стручном усавршавању  вашем 
представнику у тиму за стручно усавршавање.

Корак 1 - Извршити увид у Годишњи план стручног усавршавања на нивоу школе и 
сагледати шта је тим за стручно усавршавање планирао за текућу школску годину.
Корак 2 - Кликнути на поље стручно усавршавање ван школе и извршити увид у 
могућности похађања и учешћа на акредитованим семинарима и стручним скуповима који 
нису  изабрани од стране тима за стручно усавршавање, а вама се чине интересантним и 
желите да узмете учешће  у њима.
Корак 3 - Кликнути на поље стручно усавршавање унутар  школе и извршите увид у 
потребне формуларе, уколико се определите за похађање, учешће на понуђеним облицима 
стручног усавршавања унутар установе.
Корак 4 - На основу  увида у  садржаје које нуде кораци 1, 2 и 3 треба да извршите свој 
избор облика стручног усавршавања за текућу  школску годину  и израдите свој Лични план 
стручног усавршавања.
Корак 5 - Упуство о евидентирању и чувању доказа о стручном усавршавању. Упутство 
вас обавештава шта је све потребно да доставите од докумената о облицима стручног 
усавршавања које сте остварили, коме треба да их доставите, у  којим роковима и на који 
начин.
Корак 6 - Упуство о вредновању интерног стручног усавршавања вршите на основу 
документа-Правилника. Овај документ вам пружа увид у  бодове-сате које ћете стећи након 
реализованог учешћа на облицима стручног усавршавања унутар установе, а које сте 
планирали у свом Личном плану стручног усавршавања.
Корак 7 - Извештај о личном стручном усавршавању. Након реализације свог стручног 
усавршавања, дужни сте да доставите Извештај о личном стручном усавршавању  вашем 
представнику у тиму за стручно усавршавање.
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