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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА (РЕЧ УРЕДНИКА) 

Јуче, данас, сутра – Директор - професионалац  у процесу 

образовања и васпитања 
 

Свака епоха, па и краћи временски периоди, имају неке 

заједничке карактеристике. Колико је ритам општих друштвено-

историјских промена бржи толико су брже и промене у свим 

областима друштвене надградње.  

У време брзих друштвено-економских и технолошких промена 

школа и настава не могу, као некад, да дуже задрже исти програм, да 

имају исту дидактичко-методичку организацију рада. Убрзани ритам 

техничко-технолошких промена нашао је свој одраз и у реформама 

образовно-васпитних система. 

Континуирано унапређивање образовно-васпитног система и 

његово усаглашавање са захтевима савременог друштва неизоставно 

налаже унапређивање квалитета oбразовно-васпитног процеса 

увођењем иновација и путем професионалног развоја директора.  

Професионални развој директора је отворен, динамичан и трајан 

процес који подразумева и преношење новог знања из различитих 

професионалних области и научних дисциплина у свет праксе, као и 

праћење европских трендова у погледу побољшања квалитета 

образовања.  

У друштву знања могу бити успешне особе које су 

професионално компетентне. Добар професионалац је она особа која 

се креативно односи према својим задацима. Она полази од тога да је 

задатак могуће решити на више начина водећи рачуна о променама у 

окружењу. У решавању проблема треба анализирати више 

могућности, предвиђати, у рад уносити иновације. 

Колико ће неки појединац бити радно ефикасан више зависи од 

степена његове иновативности, а мање од способности прила-

гођавања! 

 Основни принцип професиналног развоја је континуитет, а 

предуслов за то је остваривање циља образовања. Брзе промене у 

друштву неминовно иницирају и промене у образовно-васпитном 

систему на свим нивоима. Школа и менаџмент добијају све више на 

значају и њихов утицај све више расте. Неминовно се намеће 

научни приступ организацији и управљању, како би, у 

променљивим условима окружења као и у дешавањима у нашем 

друштву (транзиција и демократизација) обезбедио квалитетан 

развој школског система. 
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Менаџмент тражи и проналази путеве да се постављени циљеви 

остваре што је могуће ефикасније. Бави се развојем у најширем 

смислу, људским и материјалним ресурсима, обликовањем 

организације, њеном структуром, развојем, спецификацијом циљева, 

вредновањем ефикасности тј. евалуацијом квалитета, поставља 

стандарде, утврђује план, контролише, координира, руководи, 

мотивише... Технике ефикасног менаџмента свакако су примењиве и 

у школама. Опстанак и развој школа зависи управо од способности 

менаџмента да је прилагођава новонасталим околностима и разним 

унутрашњим и спољашњим факторима који утичу на њу.  

Развој школа незамислив је, како без подршке менаџмента на 

највишем нивоу, тако и без примене различитих стратегија 

усмерених дугорочно на побољшање и унапређење целокупног 

школског система. 

Часопис Директор установе образовања и васпитања – 

Руковођење, теорија и пракса  жели да професионално компетентној 

особи знање које стиче током живота и формалним и неформалним 

путем, учини продуктивним, да знање флексибилно и креативно 

примењује, методологијом дефинисања, анализирања и решавања 

проблема.  

Директор – Руковођење, теорија и пракса  је место где 

практичари из области образовања и васпитања, укрштају теорију и 

праксу.  

 

Реч уредника 
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У НАРЕДНОМ БРОЈУ МОЖЕТЕ ПИСАТИ ... 

 

 

Простор за одговор на ваше питање, промоцију вашег 

истраживачког рада и његових резултата или примера 

ваше добре праксе које доставите редакцији часописа на 

casopis.direktor@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
Радно председништво Треће регионалне конференције 

у Скупштинској сали, 25.10.2015. 

 

Управни одбор Друштва 

 

mailto:casopis.direktor@gmail.com
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ДРУШТВО ДИРЕКТОРА ШКОЛА СРБИЈЕ  -  ОД 

ОСНИВАЊА ДО ДАНАС 

 
Како смо почели... 

 Деценијама уназад на разним скуповима, заједницама школа, 
састанцима актива директора постављала су се питања везана за статус и 

улогу директора школа у нашем образовном систему.  

На састанку Актива директора основних и средњих школа Моравичког 

округа одржаног 14. јула 2009. године у Гучи, формирана је радна група која 
је припремила оснивачку Скупштину Удружења грађана Друштво директора 

школа Србије (ДДШС).  

Оснивачка Скупштина одржана је 28. августа 2009. године у Чачку. 
Оснивачкој скупштини  присуствовало је четрдесет директора основних и 

средњих школа Моравичког округа и том приликом донета је одлука о 

оснивању Друштва. Том приликом изабрано је руководство које су 
представљали - Владан Ницовић, председник Скупштине, Иван Ружичић, 

председник Управног одбора и седам чланова Управног одбора. Усвојен је и 

Статут  Друштва. 

 
 Циљеви рада Друштва су залагање за афирмацију нових идеја у 

просвети и борба за професионални, материјални и стручни статус 

директора школа у Србији.  
 

Данас Управни одбор сачињава девет чланова – из сваког региона по 

два представника и председник Скупштине.  
 

Друштво је подељено на четири региона: Војводина, Београд, Западна 

и Централна Србија и Југоисточна Србија са Косовом и Метохијом. 

 

Од тада, до данас одржане су...  

 

Скупштине: 
 

1. 19.11.2010. – I редовна Скупштина Друштва директора школа Србије 

одржана је у Чачку. Присуствовало је 85 директора основних и средњих 

школа из 20 градова и општина у Србији. За председника Скупштине 
изабран је Дејан Недић, директор Друге економске школе из Београда и 

изабран је нови Управни одбор. За председника УО изабран је Иван 

Ружичић, директор Гимназије у Чачку. 
2. 07.12.2011. – II Седница Скупштине Друштва директора школа Србије, 

Прва економска школа у Београду. 

3. 06.12.2013. – III Седница Друштва директора школа Србије и II изборна 
Скупштина, Земунска гимназија у Земуну. За председника Скупштине 

изабран је Дејан Недић, директор Друге економске школе из Београда, 
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изабран је нови Управни одбор и за председника УО изабран је Иван 

Ружичић, директор Гимназије у Чачку 
4. 20.03.2015. – IV редовна Скупштина Друштва директора школа Србије, 

Универзитет „Сингидунум“ у Београду,  

5. 06.12.2016. – V редовна Седница Друштва директора школа Србије и III 

изборна Скупштина Седница Друштва директора школа Србије у Чачку. 
За председника Скупштине изабран је Дејан Недић, директор Друге 

економске школе из Београда. Изабран је нови Управни одбор и за 

председника изабран је Иван Ружичић, директор Гимназије у Чачку; 
мандат до 2019. године. 

6. 23.03.2018. – VI редовна Седница Скупштина Друштва директора школа 

Србије, хотел „Оморика“ на Тари,   
7. 13.12.2019. – VII редовна и IV изборна Скупштина Друштва директора 

школа Србије, Техничка школа, Нови Београд 

Стручни скупови 

 

1. 23.03.2012. – I стручни скуп у свечаној сали Прве београдске гимназије у 
Београду, тема: Економичнији, ефикаснији и уређенији образовни систем у 

Србији;  

2. 15.03.2013. – II стручни скуп, Универзитет „Сингидунум“ , Београд, тема 
Садржај програма обуке и садржај програма испита за дозволу за рад 

(тј. лиценцу) за директоре школа; 

3. 21.03.2014. – III стручни скуп, Универзитет „Сингидунум“, Београд, тема 
Примена Закона о јавним набавкама у школама и информације о 

досадашњим активностима  на изради садржаја програма обуке  и 

испита за лиценцу за директоре образовно-васпитних установа; 

4. 20.03.2015. – IV стручни скуп, Универзитет „Сингидунум“, Београд, тема 
Положај и улога директора школа у образовно-васпитном систему; 

5. 21. до 23.04.2016. – V стручни скуп, тема: Директор-основ успешног 

образовно-васпитног система, хотел Оморика, Тара; 
6. 23. до 25.03.2017. – VI стручни скуп – Златибор, хотел Чигота, тема: Улога 

директора образовно-васпитних установа“, присутно 155 директора 

основних и средњих школа и вртића Између осталих на скупу су 
учествовали и помоћници министра: Богољуб Лазаревић, Весна 

Недељковић и др Александар Пајић; 

7. 23. до 25.03.2018. – VII стручни скуп, хотел Оморика, Тара, у оквиру 

програма Директор – основ квалитетне школе и  обука за лиценцу за 
директоре школа; 

8. 21. до 23.03. 2019. – VIII стручни скуп, Тара, тема Практична искуства 

директора образовно- васпитних установа који су стекли лиценцу за 
директоре образовно-васпитних установа; 

9. 18. до 20.03.2020. – IX стручни скуп, Тара, хотел Оморика, тема 

Руковођењем до квалитета. 
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Друге значајне информације о раду друштва: 

 
1. Друштва директора школа Србије - званични и активни члан удружења 

Директора школа Европе (ESHA) од 2012. године; 

2. Чланови Друштва директора школа Србије редовни су учесници 

Регионалних конференција Југоисточне Европе, пет - Сарајево 2012, Будва 
2013, Београд 2015, Љубљана 2017, Скопље 2019; 

3. Друштва директора школа Србије - домаћин Треће регионалне 

конференције удружења директора и равнатеља школа Југоисточне 
Европе у  Београду, 25 - 27. октобар 2015. године. Конференција је 

подржана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и  Председника Републике Србије. Тема Мотивација у 
образовно-васпитном систему. 

 

 
Учесници и званице Треће регионалне конференције у 

Скупштинској сали – пленарно, 25.10.2015. 

 

4. Регионални скупови свих региона, одржавају  се редовно и по потреби; 
5. Представници Друштва у комисијама, радним групама и на скуповима у 

организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода 

за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање 
квалитета образовања и васпитања; 

6. Представници Друштва, чланови: Владан Ницовић, Национални 

просветни савет, мр Милибор Саковић, ССООО, Милорад Гавриловић, 
Национални оквир квалификација, секторским већима - Зорица Маравић, 

Бранка Ивковић Петронић, Томислав Бартолић, секторским већима; 

7. Представници Друштва  у Комисији за обуку за лиценце директора у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Милош Бјелановић, 
Дејан Недић и Иван Ружичић. 
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Милош Бjелановић, директор,  

Земунска гимназија, Београд 

 

 

ИСТРАЖИВАЊЕМ ДО БОЉЕ НАСТАВЕ  -  ОДНОС ПРЕМА 

ШКОЛСКИМ ПРАВИЛИМА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА  

 

          

1.УВОД 

  
Ученици свакодневно проводе знатан део времена у школи, у њој 

стичу разноврсна знања и вештине, развијају важне компетенције за живот у 
друштву, али уче  и о себи и другим људима.  Школа је, као што истиче 

Хавелка, најзначајнија од друштвених институција које настоје да 

интегришу нове генерације у друштвени живот (Рот,1995.) Ипак, за ученике 
школа није само институција која има образовно - васпитну делатност, она за 

њих представља и место где се стиче велики број пријатеља, место 

најзанимљивијих доживљаја, великих љубави  и разноликих искустава. Школа, 

као и свака друга организација има систем правних аката и прописа по којима 
функционише, па се у том смислу пред ученицима, као и осталим учесницима 

у школском  животу, налазе одређени захтеви и правила која се морају 

поштовати. На тај начин ученици стичу нове облике понашања и развијају 
одговорност. 

Школа, њена организација, циљеви, ученици и наставници, сама 

настава, методе и средства у раду, као и специфичности сваке школе 

понаособ, одавно је предмет истраживања друштвених наука, педагогије, 
психологије, социологије па и филозофије. Свака од ових наука сагледава 

школу и њене феномене из свог угла, покушавајући својим теоријама и 

емпиријским истраживањима да  допринесе стварању школе  по мери ученика, 
школе која омогућава  пун интелектуални, емоционални, социјални, морални 

и физички развој ученика у складу са њиховим способностима,  потребама и 

интересовањима. Није изненађујуће што су управо ученици  (због којих школа 
и постоји), њихови ставови, вредносне оријентације и њихово школско 

искуство чест предмет емпиријских истраживања  

У последње време расте и број истраживања која спроводе педагози, 

психолози, наставници у својим школама као одговор на конкретне препреке, 
проблеме и дилеме образовно - васпитне праксе. Оваква истраживања су 

свакако значајна  и утичу на побољшање  метода и техника  рада у школи.   

 Из сличних побуда и аутор овог истраживања одлучио се да испита 
однос ученика према школи, у овом случају Земунској гимназији, као и њихов 

однос према школским правилима и обавезама. Аутора је занимало како 

ученици виде своју школу, из којих разлога се баш за њу опредељују, шта је 
оно што им се највише допада у школи, а шта им највише смета, као и шта је 

потребно мењати.  
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Желимо да истакнемо да ово истраживање има ограничен домет 

(експлоративног је карактера) без претензија да се резултати овог 
истраживања уопштавају и односе на друге гимназије и средње школе у 

Београду и Србији. Овим истраживањем пре свега желимо да осветлим 

перцепцију Земунске гимназије из угла ученика, као равноправних учесника у 

школском животу. Са те стране резултати овог истраживања нуде нам пресек 
стања овде и сада  и свакако су  значајни  за  све актере наведене школе - 

ученике, њихове родитеље, наставнике, управу школе, педагога и психолога и  

друге заинтересоване. Посматрано из тог угла резултати истраживања  могу 
послужити у сврху креирања позитивних промена и допринети раду Земунске 

гимназије, на задовољство свих њених учесника. 

 

2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 
 Иако је редовно похађање наставе једна од обавеза ученика као 

практичари у улози истраживача сведоци смо чињенице да су изостанци 

ученика учестала појава у нашој школској свакодневници и да се сваке 
школске године сусрећемо са великим бројем изостанака и то оних 

неоправданих, али и великим бројем изостанака оправданих лекарским и 

другим врстама оправдања, чији број расте од првог ка четвртом разреду. 
Стога сам сматрао  значајним да испитам однос  ученика према похађању 

наставе, као и разлоге неоправданог изостајања из школе. 

Свакодневним посматрањем  збивања у мојој школи, али и из 

разговора са другим колегама сазнајем да се неки ученици не понашају на 
начин на који се од њих очекује, тј. супротно прописима школе  и да се у 

процесу провере знања користе недозвољеним средствима као што су 

преписивање, шапутање, коришћење мобилног телефона, бубица и других 
техничких помагала у сврху варања на контролним и писменим  задацима, па 

сам сматрао важним да испитам однос ученика према преписивању и 

коришћењу разних  недозвољених средстава у сврху варања и добијања бољих 
оцена, те распрострањености истог у Земунској гимназији.   

 Посебну пажњу у истраживању посветио сам понашању ученика и 

њиховом односу према професорима, другим ученицима и осталим 

запосленим у школи. Такође интересовала ме је и учесталост неких 
непожељних облика понашања ученика  као што су претње, вређања, 

исмевања, физичко насиље и сл, са надом да су такви облици понашања у 

мојој школи ретки. 

  

 

3. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 
Истраживање је спроведено у септембру месецу школске 2013/2014 

године у просторијама Земунске гимназије. 
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3.1 ЦИЉ  И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 
Општи циљ истраживања је испитати како ученици Земунске 

гимназије данас виде своју школу, какав је њихов однос према њој и каква су 
њихова школска искуства. 

Такође, испитивали смо однос ученика према школским правилима и 

обавезама  то јест какав је њихов однос према похађању наставе и 

неоправданом изостајању, шта мисле о преписивању и коришћењу других 
недозвољених средстава у поступку оцењивања и како се понашају према 

другим ученицима, професорима и осталим запосленима у школи. 

 

3.1 ВАРИЈАБЛЕ 

 
Независне варијабле: Разред који ученици похађају, смер и школски успех на 

крају претходне школске године 

Зависне варијабле: Перцепција Земунске гимназије од стране ученика, однос 
према школским правилима (преписивање, изостајање, однос према 

запосленима, насилни поступци) 

Контролне варијабле: смер (друштвено-језички/природно-математички) 
Варијабле које су само регистроване: пол, година рођења, одељење 

 

3.2. ТЕХНИКЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА 

Истраживање је спроведено у септембру месецу школске 2013/2014 

године у просторијама Земунске гимназије. попуњавање упитника се 
обављало групно, унутар сваког одељења засебно. Ученицима је наглашено да 

је истраживање анонимно (без навођења имена и презимена) и да ће се 

резултати користити искључиво у истраживачке сврхе, те да нико од 

професора неће имати увид у појединачне одговоре ученика. Попуњавање 
упитника је у просеку трајало тридесет минута 

 

Примењена је систематска неекспериментална метода. Истраживање је 
експлоративно и упитничког типа.  У сврхе истраживања конструисан је 

упитник са питањима отвореног и затвореног типа, укупно 58 питања. У 

заглављу упитника налазе се демографско – школске карактеристике ученика, 
као што су пол година рођења, разред, одељење и школски успех (на крају 

предходне школске године).  

 

Поред ових података, преостали део упитника се може поделити на два 
дела. 

 

1. Први део упитника се састоји од  9 питања и тиче се перцепције 
Земунске гимназије из угла њених ученика, односно питања којима 

сам настојао доћи до разлога због којих се ученици уписују Земунску 

гимназију, како је виде данас, шта је оно што им се допада у њој, а шта 
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не и које карактеристике школе сматрају да је потребно променити 

(квалитет наставе, међуљудске односе, вананаставне активноси, 
техничка опремљеност школе) 

2.  Други део упитника се односи на питања која се тичу односа ученика 

према  школским обавезама и правилима понашања. Овај део 

упитника може да обухвати следеће сегменте: 
- похађање наставе 

- однос ученика према преписивању 

- понашање ученика према другим ученицима и професорима 
 

У сврхе квантитативне обраде података у овом истраживању 

коришћене су једнофакторска и двофакторска анализа варијансе, т-тест за 
независне узорке, Крускал-Валисов тест (када није потврђена хомогеност 

субпопулација у узорку), анализа контингенцијских табела, као и  

дескриптивни статистички поступци. Такође је примењена квалитативна 

анализа садржаја одговора на питања отвореног типа.  
Попуњавање упитника се обављало групно, унутар сваког одељења 

засебно. Ученицима је наглашено да је истраживање анонимно (без навођења 

имена и презимена) и да ће се резултати користити искључиво у истраживачке 
сврхе, те да нико од професора неће имати увид у појединачне одговоре 

ученика. 

 

3.3. УЗОРАК 

  
У истраживању учествовало је 215 ученика Земунске гимназије из сва 

четири разреда, односно осам одељења - по два одељења сваког разреда, од 

којих једно друштвено-језичког, а друго природно-математичког смера. У 
узорку обухваћеном истраживањем бројчано су заступљеније ученице у 

односу на ученике.  

 
 

 

 

  
 

  

     
Истраживање је обухватило приближно једнак број ученика оба смера 

гимназије, уз нешто већу заступљеност испитаника друштвено-језичког смера.  

 

Смер Фреквенца Проценат 

Друштвено-језички 111 51.6 

Природно-математички 104 48.4 

Укупно 215 100.0 

 

Пол испитаника Фреквенца Проценат 

Женског пола 123 57.2 

Мушког пола 89 41.4 

Неизјашњени 3 1.4 

Укупно 215 100.0 
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 Ученици обухваћени истраживањем о успеху су се у појединим 

ситуацијама изјашњавали описном оценом, док су неки ученици наводили 
просечну оцену на крају претходне школске године.  

 

Успех на крају претходне школске године приказан је у Табели 1.  

 

Школски успех Фреквенца Проценат 

Одличан 108 50.2 

Врло добар 79 36.7 

Добар 24 11.2 

Неизјашњени 4 1.9 

Укупно 215 100.0 

 

Табела 1: Успех на крају претходне школске године 

 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

4.1. Разлози због којих су ученици уписали Земунску гимназију  

 
У наредном разматрању (Табела 2) приказани су најфреквентније 

категорије одговора на отворено питање ученицима у вези са разлозима због 

којих су се определили за Земунску гимназију као школу коју ће уписати. У 

табели се налазе одговори који су заступљени у више од пет посто случајева. 
Такође, одговори истог ученика могли су бити разврстани у више од једне 

категорије, уколико је ученик експлицитно навео више различитих аспеката 

који нису међусобно повезани.  
 

Категорија Фреквенца Проценат  

Локација (удаљеност од места пребивалишта 

ученика) 

103 47.9 

Квалитет стеченог знања (добра припрема за 

факултет) 

90 41.9 

Углед који школа има и традиција 28 13.0 

Немогућност опредељивања за занимање 18 8.4 

Препоруке бивших или садашњих ученика  16 7.4 

Укупнo ученика који нису одговорили на 

питање 

37 17.2 

Табела 2: Разлози због којих су ученици уписали Земунску гимназију 

 

На основу резултата у табели 2 уочљиво је да је највећи проценат 

испитаника као један од критеријума навео удаљеност школе од места 

становања. Овакав резултат је у складу са искуством да школу похађају 
углавном ученици који живе на општини Земун, а у мањој мери и општини 

Нови Београд.   
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Перцепција ученика о томе да ће у школи стећи квалитетно знање 

показује се као други критеријум ученичког избора ове школе. Ученици у 
својим одговорима најчешће наводе да је у питању озбиљна, јака, тешка, 

једна од најбољих/најтежих у Београду/Србији, такође наводе обавештеност 

о високим критеријумима оцењивања, као и о томе да су многи бивши 

ученици веома успешни на факултету и у животу.  
Трећа по учесталости категорија одговора односи се на углед и 

традицију школе. Одговори из ове категорије одсликавају представу ученика 

о школи као о институцији са дугом традицијом, као и идеју да ће само име 
школе донети бољу проходност на факултету и у послу.   

Немогућност ученика да се определе за будуће занимање при упису у 

средњу школу као категорија одговора не одражава специфичност Замунске 
гимназије, већ одлику свих гимназија да пружају опште образовање и 

могућност одлагања одлуке о будућој професији. Четврта по учесталости је 

категорија која се односи на то да су ученици пре уписа имали прилике да 

чују о позитивним утисцима бивших ученика Земунске гимназије, да је школа 
јака, наставници захтевни, што је у одговорима наших испитаника позитивно 

конотирано.  

 Мање од пет процената испитаника по свакој од  следећих категорија, 
навело је породичну традицију похађања ове школе (цела породица, брат или 

сестра), опредељивање према жељама другова/другарица, као и одлике саме 

зграде у којој се школа налази (историјска и естетска вредност) и парка као 
дворишта које омогућава  шетњу,  боравак у природи,  осећај слободе .  

Такође, поједини ученици су изразили да уписивање у ову школу није 

било њихова одлука, већ притисак породице, брат је изабрао и сл. Коначно, 

поједини ученици наводе наставнике, посвећене, озбиљне, као разлог 
уписивања у Земунску гимназију.  

 

4.2.  Како ученици данас виде гимназију 

 
 У наредном разматрању (Табела 3) приказани су најфреквентније 

категорије одговора на отворено питање ученицима у вези са тим како виде 

Земунску гимназију данас. У табели се налазе одговори који су заступљени у 

више од пет посто случајева. Такође, одговори истог ученика могли су бити 
разврстани у више од једне категорије, уколико је ученик експлицитно навео 

више различитих аспеката који нису међусобно повезани.  

 

Категорија Фреквенца Проценат од 

укупног узорка 

Квалитет стеченог знања 102 47.4 

Угледна школа са дугом традицијом 23 10.7 

Историјска и естетска вредност саме 
зграде школе и парка 

17 7.9 

Опште незадовољство школом и 

доживљај личне неуспешности 
13 6.0 
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Укупнo ученика који нису одговорили 

на питање 
60 27.9 

Табела 3: Како ученици данас виде гимназију 

 

На основу резултата приказаних у табели, може се уочити да је 

највећи проценат испитаника, готово половина узорка обухваћеног 
истраживањем, као основну представу о Земунској гимназији навело 

квалитет стеченог знања у овој школи. Ученици школу виде као успешну, 

бољу од других гимназија, па и најбољу, школу која нуди пуно знања ономе ко 

жели да га прими и сл. Са друге стране, у одговорима из ове категорије налазе 
се и одговори који говоре о  превисоком критеријуму, али то је вероватно за 

наше добро. Сви одговори у којима ученици позитивно конотирају високе 

захтеве и квалитет стеченог знања су сврстани у ову категорију одговора, док 
тамо где преовладава негативно конотирање уз наглашавање високог 

критеријума у категорију одговора опште незадовољство/доживљај личне 

неуспешности. Углед и традиција школе који се односе на историја школе и 
добар глас, представљају другу категорију по учесталости. Као и у случају 

претходног питања, трећа категорија по учесталости је она која се односи на 

саму зграду школе, као и парк који је окружује (естетска и историјска 

димензија).  Последња категорија која по својој учесталости превазилази пет 
процената узорка је категорија општег незадовољства/доживљаја личне 

неуспешности. Искази из ове категорије одговора анализирани су у 

контексту осталих отворених питања у инструменту. Показало се да 
изражавање уопштеног, неспецифичног незадовољства код ученика обично 

јесте повезано са самоперцепцијом неуспешношсти у испуњавању обавеза и 

оставривању жељеног успеха. Искази из ове категорије школу описују као 
затвор са дугом историјом, обавезу у наредне четири године, али и 

изневерена очекивања "рекли су ми да је школа лака, очигледно сам се 

преварио".  

 Мање од пет процената испитаника по свакој од  следећих категорија, 
навело је потребу за реновирањем и опремањем школе (замена врата на 

учионицама, кречење, тоалети, опремање сале и модернизовање опреме у 

кабинетима и учионицама). Следи категорија у коју су разврстани они 
одговори који одражавају одсуство јасно формираног утиска о школи, у коју 

су сврстани најчешће одговори ученика првог разреда који још увек нису 

спремни да изнесу свој утисак о школи. Процена ученика о паду квалитета 

знања које се стиче у школи у односу на раније периоде у историји школе, 
одражава другу врсту изневерених очекивања ученика "школа данас није оно 

што је била некада", "лакша је него што је била" и сл. , а вероватно је повезана 

са породичном традицијом похађања ове школе од стране родитеља ученика 
који живе у Земуну.  Следећа категорија по учесталости односи се на 

наставнике, процењене као захтевне, високих критеријума, посвећене, што је 

све позитивно конотирано. Идентичну учесталост има и категорија која се 
односи на перцепцију школе као места дружења и забаве.  
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4.3. Шта се ученицима највише допада у школи 

 
 Када је реч о најфреквентнијим категоријама одговора на отворено 

питање ученицима у вези са тим шта им се у вези са Земунском гимназијом 
највише допада, у Табели 4 налазе се одговори који су заступљени у више од 

пет одсто случајева.  

 

Категорија Фреквенца Проценат од 

укупног 

узорка 

Наставници, квалитет знања и наставе 72 33.5 

Односи са другим ученицима 53 24.7 

Историјска и естетска вредност саме зграде 

школе и парка 
39 18.1 

Понуда ваннаставних садржаја (секције, 

излети) 
36 16.7 

Понуда различитих услуга у школи (пекара, 

књижара), као и простор којим школа 

располаже (свечана сала, библиотека) 

20 9.3 

Локација (удаљеност од места пребивалишта 
ученика) 

18 8.4 

Атмосфера и међуљудски односи  13 6.0 

Опште незадовољство школом 14 6.5 

Укупнo ученика који нису одговорили на 

питање 
44 20.5 

Табела 4: Шта се ученицима највише допада школи 

 

 Одговори ученика сврстани у категорију наставници, квалитет 

наставе и знање одражавају задовољство ученицима овим аспектима, који су 

у одговорима повезани и преплетени.   

У ову категорију спадају искази као што су "можемо да добијемо 
жељено знање, барем код већине професора", "коректни и добри наставници, 

много ћу научити", "само знање је изнимно функционално, доста предавања је 

квалитетно и добро" . У многим од ових исказа помиње се да је у питању 
"већина наставника", "наставници који су ми запали" и сл., на основу чега 

можемо закључити да ученици нису некритични у разматрању овог питања. 

Следећа по учесталости је категорија задовољства односима са другим 

ученицима, а следи историјска и естетска вредност зграде и парк, које су 
већ разматране у оквиру анализе одговора на друга отворена питања. Као 

категорија која се овде први пут издваја наведено је задовољство 

ваннаставним садржајима, њиховом бројношћу и разноврсношћу 
(експлицитно су наведене драмска и ликовна секција, хор и спортске секције, 

али и секције уопште, као и организација излета и студијских путовања). 

Одговоре у овој категорији одликује истицање рада на секцијама, али и 
дружења ученика сличних интересовања, као и значај за доношење одлука о 
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будућој професији. Ученици издвајају и значај задовољавања њихових 

потреба у школи (пре свега пекара, али и књижара), као и чињеницу да школа 
поседује свечану салу и вредну библиотеку. Као једну од предности школе 

виде и близину школе месту становања. Атмосфера у школи и међуљудски 

односи представљају хетерогену категорију у коју су сврстани искази који 

наглашавају партиципацију ученика у доношењу одлука, добре односе, па и 
"моралност, неку". Коначно, категорија опште незадовољство школом, 

односи се на неспецифичне исказе ученика као што је "ништа ми се не 

допада".  
 Мање од пет процената испитаника, по појединачној категорији, 

изјаснило је да им се у школи допада организација и начин рада (није 

спецификовано на шта се то односи), као и запослени који нису укључени у 
наставу (представници управе и домар као експлицитно поменути).  

 

4.4. Карактеристике школе које треба мењати према мишљењу 

ученика 

 
 Наведено питање је било затвореног типа и испитаници су 

процењивали за сваки од наведена четири аспекта школе да ли га је потребно 

мењати (квалитет наставе, међуљудске односе, ваннаставне активности и 

техничку опремљеност школе): 
 

4.4.1 Када је реч о квалитету наставе 49,3% ученика сматра да треба 

мењати квалитет наставе, док скоро исти, незнатно мањи проценат 

(48,8) није за мењање квалитета наставе, уз свега 1,9% ученика који су 

остали неизјашњени по овом питању. Међутим, треба рећи да су 
најзадовољнији квалитетом наставе ученици првог разреда (где њих 

70% износи став да квалитет наставе не треба мењати), следе их 

ученици  трећег разреда (њих 52%), затим други разред са 50,9 % 

задовољних ученика. Највећу потребу да се квалитет наставе мења 

имају ученици 4 разреда (74%), што потврђује анализе 

контингенцијских табела (утврђено је да се разреди разликују међу 

собом у погледу учесталости давања једног од понуђених одговора) 

  

Разред Одговор Фреквенца Проценат 

 Први Да 16 29.6 

Не 38 70.4 

Други Да 28 49.1 

не 29 50.9 

Трећи да 22 47.8 

не 24 52.2 

Четврти да 40 74.1 

не 14 25.9 

Табела 5:  Квалитет наставе – да ли треба мењати? 
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Треба рећи да се групе одличних, врлодобрих и добрих ученика, не 

разликују у погледу учесталости једног од одговора као ни групе ученика  
друштвено-језичког и природно-математичког смера.  

4.4.2 Међуљудски односи у школи, према мишљењу испитиване 

популације ученика не треба мењати (54%), са тим да једино ученици 

четвртог разреда гимназије (њих 63%) сматра да су међуљудски односи на 
незадовољавајућем нивоу и да их треба мењати, што показује анализе 

контингенцијских табела.  

Разред Одговор Фреквенца Проценат 

Први да 21 38.9 

не 33 61.1 

Други да 25 43.1 

не 33 56.9 

Трећи да 17 36.2 

не 30 63.8 

Четврти да 34 63.0 

не 20 37.0 

Табела 6:  Међуљудски односи – да ли их треба мењати? 

 

4.4.3 Квалитет понуђених ваннаставних активности у школи 

према мишљењу 76% ученика не треба мењати, што значи  да су 
ваннаставне активности у школи задовољавају највећи број ученика. 

 

4.4.4 За разлику од задовољства вананаставним активностима ученика 
резултати  одговора на питање о техничкој опремљености школе показују 

да 75 % ђака није задовољно техничком опремљеношћу школе (чега сам 

свестан и сам). 

       

5. Однос ученика према школским правилима  

 

  У другом делу истраживања занимао нас је однос ученика 
према школским правилима и обавезама, као и понашање ученика према 

другим ученицима, професорима и осталим запосленим у школи. 

 

5.1 Похађање наставе 

 
Резултати показују да 77.2% ученика (у потпуности се слаже) сматра 

да редовно похађа  наставу у школи, а просечан степен слагања испитаника 

износи 4.71, док је стандрадна девијација 0 .637. 
Краскал-Волисовим тестом је установљено да постоји статистички 

значајна разлика међу групама испитаника према разреду који похађају 

разликују у степену слагања са овом тврдњом. Тако степен слагања са 

тврдњом опада од првог ка четвртом разреду гимназије (први: 4.86; други: 
4.83; трећи: 4.68; четврти: 4.43). Статистика школе о изостајању ученика, 



 

 

20 

 

такође, бележи овакве тенденције. Даље, Краскал-Волисовим тестом је 

установљено да не постоји статистички значајна разлика међу групама 
испитаника различитог школског успеха, односно да се одлични, врло добри и 

добри ученици не разликују у погледу степена слагања са овом тврдњом.  

 

Затим 89% процената испитаника у потпуности или у већој мери се 
слаже са тврдњом да изостају из школе само из оправданих разлога 

(просечан степен слагања износи 4.71, док је стандардна девијација 0.637), са 

тим да је  анализом варијансе установљено да  постоји статистички значајна 
разлика међу групама испитаника према разреду који похађају у степену 

слагања са овом тврдњом, тако да степен слагања са тврдњом опада од првог 

ка четвртом разреду гимназије (први: 4.67, други: 4.52, трећи: 4.41, четврти: 
4.13). 

Да ли ученици изостају са наставе, јер нису спремни за одговарање 

приказ одговора на питање даје Табела 7.  

 

Тврдња 

 

Фреквенца Проценат 

Не слажем се уопште 75 34.9 

Слажем се у мањој мери 52 24.2 

Нити се слажем нити се не слажем 27 12.6 

Слажем се у већој мери 37 17.2 

Слажем се у потпуности 22 10.2 

Неизјашњени 2 0.9 

Укупно 215 100.0 

 

Табела 7:  Одговарање, разлог изостајања са наставе 

 
 Прегледом Табеле, може се уочити да се више од 27 посто испитаника 

изјашњава да се у потпуности или у већој мери слажу са тврдњом да им се 

догоди да изостану са наставе јер нису спремни за одговарање или контролни 

задатак (просечан степен слагања са овом тврдњом износи 2.43, а стандардна 
девијација 1.388). 

 Анализом варијансе установљено је да постоји статистички значајна 

разлика међу групама испитаника према разреду који похађају у степену 
слагања са овом тврдњом, тако да степен слагања са тврдњом расте од 

првог ка четвртом разреду гимназије (први: 2.07 , други: 2.29 , трећи: 2.30, 

четврти: 3.08). Такође је установљено да постоји статистички значајна 
разлика међу групама ученика формираним према школском успеху. Одлични 

ученици се у најмањој мери слажу са овом тврдњом (2.13), следе ученици са 

добрим успехом (2.67), а у навећој мери се слажу ученици који имају врло 

добар успех (2.78). 
 

У случају тврдње Некада не могу да постигнем да за један дан 

спремим неколико предмета па из тог разлога остајем код куће имамо нешто 
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значајнији просечан степен слагања испитаника са тврдњом (износи 2.03, а 

стандардна девијација 1.253). Укупан број ученика који се у потпуности, и 
већој  мери слаже или је недодлучна јесте 47% испитиване популације 

 

Тврдња Фреквенца Проценат 

Не слажем се уопште 99 46.0 

Слажем се у мањој мери 63 29.3 

Нити се слажем нити се не слажем 63 29.3 

Слажем се у већој мери 24 11.2 

Слажем се у потпуности 14 6.5 

Укупно 215 100.0 

 

Табела 8:  Спремам више предмета у једном дану 

 

 Краскал-Волисовим тестом је установљено да постоји статистички 
значајна разлика међу групама испитаника према разреду који похађају 

разликују у степену слагања са овом тврдњом. Испитаници трећег разреда се 

у најмањој мери слажу са овом тврдњом (просечан степен слагања 1.68), а 
потом ученици првог разреда (просечан степен слагања 1.71), ученици другог 

разреда (просечан степенслагања 1.88), док се ученици четвртог разреда у 

највећој мери слажу са тврдњом (просечан степен слагања 2.81). 
 Занимљиво је да ученици школе, њих 49 %, сматра да је важно 

похађати наставу, јер је то обавеза ученика, али  да њихово неоправдано  

(лично ) изостајање  нема лоше последице по друге ученике, чак њих 50% (у 

потпуности или већој мери), а 18% у мањој мери се слаже са овом тврдњом. 
(Питамо се да ли они  ученици који остају  на часовима, без обзира да ли су 

спремни за проверу знања деле овакво мишљење). Оно што је можда још 

интересантније и родитељи, њих 48%, има разумевања за њихово повремено 
изостајање, а што се може видети из следеће табеле. 

 

Тврдња Фреквенца  Проценат 

Не слажем се уопште 64  29.8 

Слажем се у мањој мери 30  14.0 

Нити се слажем нити се не слажем 40  18.6 

Слажем се у већој мери 32  14.9 

Слажем се у потпуности 43  20.0 

Неизјашњени 6  2.8 

Укупно 215  100.0 

 

Табела 9:  Родитељи имају разумевања за моје повремено изостајање са 

наставе 
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5.2 Преписивање 

  

 Један од циљева истраживања је био и да се испита однос ученика 

према преписивању и другим облицима академског непоштења и 

распрострањеност истог.  
 Истраживањем је утврђено да 34,9% ученика се слаже (у већој или 

мањој мери) и 13%ученика у потпуности се слаже  да ученик на контролним 

и писменим задацима не би требао да преписује, док  27,9% ученика нема став 
по овом питању,  

 На питање колико је у школи распрострањено преписивање и 

шапутање ученици одговарају на следећи начин: 71% ученика сматра да је 
преписивање и шапутање у школи распрострањено као што показује следећа 

табела (просечан степен слагања испитаника из целог узорка са тврдњом 

износи 3.99 , док је стандардна девијација 1.129.) 

 

Преписивање и шапутање је у школи веома 

распрострањено 

Фреквенца Проценат 

Не слажем се уопште 9 4.2 

Слажем се у мањој мери 16 7.4 

Нити се слажем нити се не слажем 36 16.7 

Слажем се у већој мери 62 28.8 

Слажем се у потпуности 92 42.8 

Укупно 215 100.0 

 
Анализом варијансе установљено је да се групе ученика према разреду 

који похађају не разликују у погледу степена слагања са овом тврдњом. 

Такође, анализа варијансе је показала да се групе ученика са одличним, врло 

добрим и добрим успехом не разликују у погледу степена слагања са овом 
тврдњом.  

 Ако је преписивање и шапутање, према мишљењу ученика, у школи 

распрострањено, коришћење мобилног телефона, "бубица" и других 
техничких помагала у сврхе преписивања није значајно заступљено (12% 

ученика се у потуности слаже са овом тврдњом). На основу резултата 

Краскал-Волисовог теста установљено је да постоји статистички значајна 

разлика међу групама ученика у односу на разред који похађају у погледу 
слагања са овом тврдњо. Степен слагања са овом тврдњом приближно је 

исти у првом (2.43), другом (2.59) и трећем разреду (2.50), а значајно већи у 

четвртом разреду гимназије (3.20).  
 Занимљиви су одговори на следећа два питања. Наиме, мада се 80% 

ученика (54.9 у потпуности и 25,1% у већој мери) слаже са тврдњом да 

ученик при одговарању треба да покаже своје стварно знање и да за то 

буде оцењен, 58% ученика сматра да је преписивање и коришћење 

мобилног телефона у ту сврху ствар личне сналажљивости ученика. На 

основу овога примећујемо да ученици, нажалост, одобравају овакве 
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неакадемске и непоштене облике понашања. Анализом варијансе 

установљено је да се групе ученика према разреду који похађају не разликују 
у погледу степена слагања са овом тврдњом. Такође, анализа варијансе је 

показала да се групе ученика са одличним, врло добрим и добрим успехом не 

разликују у погледу степена слагања са овом тврдњом. До сличних резлтата су 

дошли И. Перунчић и Ј.Мирић  у свом иистраживању (Распрострањеност 
иморала у ставовима ученика и студената према школским преступима, 

2011. год.)и то на много већем узорку. У складу са овим не изнађује ни став 

ученика према коме онај који неће да шапуће или дода задатак  није добар 
друг, њих 52% у већој или мањој мери дели овакво мишљење. 

 

5.3. Разлози због којих ученици преписују 
  

Ученици су имали прилике да одговоре на питање отвореног типа у 

вези са разлозима због којих преписују. У наредном разматрању приказаћу 

најфреквентније категорије одговора на отворено питање ученицима у вези са 
тим шта перципирају као разлоге због којих они преписују. У табели се налазе 

одговори који су заступљени у више од пет одсто случајева. Такође, одговори 

истог ученика могли су бити разврстани у више од једне категорије, уколико 
је ученик експлицитно навео више различитих аспеката који нису међусобно 

повезани 

 

Категорија Фреквенца Проценат од 

укупног узорка 

Преписивање  "за оцену" у ситуацији када за 

припрему градива ученик нема довољно 
времена 

63 29.3 

Изјашњавање да се преписују само 

заборављени детаљи,  подсећа се или 

разјашњава недоумица 

51 23.7 

Преписивање "за оцену", на предметима који 

се због недостатка интересовања или 

способности тешко уче 

21 9.8 

Изјашњавање да не преписују 17 7.9 

Укупнo ученика који нису одговорили на 

питање 
48 22.3 

 

 Највећи број испитаника истиче да је основни разлог преписивања то 

што немају довољно времена за припрему градива, а желе одређену оцену. 

Следи категорија испитаника који покушавају да објасне како они "погледају 
одговор код друга да провере", "погледају у свеску да се подсете","никада не 

преписују све, само заборављене детаље и сл. Овој групи испитаника је важно 

да истакну како они не желе да не науче и да добију добру оцену, већ само да 
себи помогну када нису у нешто сигурни, а учили су. Трећа по учесталости је 

група одговора који се односе на то да постоје предмети и материја која их 
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не интересује или за коју немају талента или способности, те тиме 

правдају поступак треписивања. Приближно сличан број испитаника се 
изјашњава да  никада не преписује, али то је свега око осам одсто укупног 

узорка "није фер преписивати", "то није фер према професору", "то је крађа 

знања".  

 Мање од пет процената испитаника, по појединачној категорији, 
изјаснило је да је основни разлог што преписују то што желе одређену оцену, 

а нису учили. Такође, у овој групи је и категорија одговора карактеристичних 

по правдању свог поступка одговорношћу других, најчешће професора 
"питање није обухваћено књигом", "нисам знао да имамо контролни, а 

професор ме је терао да радим", "и Ви сте преписивали некада, тога је увек 

било и биће, професори би требало да буду толерантнији.", али и оних 
одговора који одражавају став да је преписивање легитиман поступак  "у 

данашњем свету много је теже успети  у животу без лажи и преваре", 

"преписивање је сналажење, школа би ваљда требало да нас припреми за 

живот" и сл. Такође, малу учесталост имају категорије одговора које се односе 
на то да је преписивање вид помоћи другим ученицима,  као и последица 

недостатка воље и мотивације за учењем "мрзело ме је". 

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 
 Добијени резултати у истраживању указују на то да ученици високо 

вреднују квалитет знања који им се нуди у школи, као и да им је исти један од 

основних разлога за уписивање Земунске гимназије. Високи критеријуми и 
захтеви, како их ученици перципирају, доживљени су, међутим, од стране 

ученика као основна предност образовања у овој школи, али такође и као 

највећа замерка. Из угла ученика, веома је тешко заслужити оцену која је 
жељена од стране самог ученика, али и њихових родитеља. на основу 

резултата који су добијени чини се неопходним обратити додатну пажњу на 

оне ученике који себе доживљавају неуспешнима и не остварују жељене 
резултате, јер то утиче на њихову негативну перцепцију школе, наставе и 

наставника уопште, што последично може довести до пада интринзичке 

мотивације ученика и оријентације ка учењу искључиво за оцену, као и 

повећати учесталост облика академског непоштења и изостајања из школе 
које је само формално оправдано. 

 Резултати истраживања указују на неопходност побољшавања 

опремљености школе, пре свега у погледу наставних средстава и опремања 
учионица и кабинета, с обзиром да сами ученици то виде као значајну 

препреку у настави појединих предмета. 

 Када су у питању резултати који се односе на редовност похађања 

наставе, морам изнети и ограду која се односи на чињеницу да су ученици 
имали прилике да се самоизјашњавају, али и да показатељи о степену 

неоправданог изостајања, као и оправданог говоре у прилог томе да је 

значајно већи број ученика спреман да неоправдано одсуствује. 
Квантитативни резултати указују да се готово трећина испитаника у 
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потпуности или у већој мери слаже са тврдњом да некада због припремање за 

контролни задатак или одговарање изостану из школе, а да преко четрдесет 
процената испитаника изостане на дан контролног. Овај проблем је посебно 

изражен међу ученицима са слабијим школским успехом, као и у вишим 

разредима школе, што је вероватно у вези са развојним стадијумом у коме се 

већина осамнаестогодишњака налази. Било би значајно да се у настави 
посебна пажња обрати на припрему слабијих ученика за контролне задатке и 

испитивање, као и доследније поткрепљивање позитивног понашања 

(присуствовање часу, чак и када је ученик у мањој мери спреман), 
награђивање релативног напретка у постигнућу (формативно оцењивање), као 

доследније санкционисање учесталог изостајања у ове сврхе. 

 Резултати указују на то да ученици, готово половина изјашњених 
немају етичких дилема у погледу изостајања са наставе, када су у питању 

последице по друге ученике, односно могућност да ће они бити у прилици да 

одговарају без обзира на то у којој мери су спремни. Ставови ученика су у 

вези са перципираним очекивањем родитеља у вези са школским оценама и 
успехом уопште. Значајно би стога било успоставити сарадњу између 

родитеља и школе и у настави истицати значај васпитних аспеката 

(способност да се прихвате последице чињења и нечињења, способност да се 
увиди сопствена грешка и да се ради на исправљању исте, као и значај 

емпатије у односу на друге).   

 Контрадикторни резултати добијају се у погледу академски непоштене 
праксе, те да ученици, мада се у великом проценту слажу (око 80%) да ученик 

треба да буде оцењен за своје стварно знање, са друге стране оправдавају 

повремено преписивање, подсећање, као и да готово шездесет процената 

ученика сматра да је то питање сналажљивости, а не етичко питање. 
Квалитативном анализом установљено је да ученици преиспитују свој 

поступак преписивања, што можемо приметити на основу тенденција да се 

минимизира, као и да се правда недостатком времена, мноштвом обавеза, 
недостатком способности, као и одговорношћу наставника и сл.  

 Значајан део  резултата указује на то да је оцена пресудан фактор који 

ће пресудити у погледу одлуке да ученик изостаје или преписује, као и да у 

великој мери боји однос ученика и наставника. Са друге стране, анализом 
школског успеха  ученика, уочљиво је да су они махом врло добри или 

одлични ученици, а у мањој мери ученици са добрим успехом. Школа само у 

извесној мери може да негује вредности какве су поштење и знање, јер у овом 
процесу морају учествовати породице, као и остали агенси социјализације,  

али чини се да би наставници и запослени у школи морали да истичу ове 

вредности у покушају да буду модели понашања за своје ученике. Такође, 
поткрепљивање и истицање коректног понашања као позитивног модела може 

деловати охрабрујуће на оне ученике који овако поступају, као и на већину 

ученика који у извесној мери преиспитују своје поступке да промене начин 

понашања. 

 

 



 

 

26 

 

ЈАВНА НАБАВКА 

др Марко Шпилер, 

Оснивач „ЦМН“, Председник „Коморе јавних набавки Србије“ 

Професор универзитета и струковних студија 

 
Новине у Закону о јавним набавкама 

 
У наредним издањима бавићемо се специфичностима јавних набавки у установама 

образовања и васпитања, које ће у складу са новим Законом о јавним набавкама чија 

примена почиње од 1. јула 2020. године, у великој мери бити спровођене другачије у 
односу на претходни период. Ово ће се нарочито тицати лица одговорна за 

спровођење поступака, али и директоре као одговорна лица наручилаца, у овом 

случају установа образовања и васпитања.  

 

Интенција законодавца у новом ЗЈН се тиче убрзавања спровођења и повећавања 

ефикасности и транспарентности поступака јавних набавки, већа тржишна 

конкуренција, повећање броја учесника у поступцима, већи степен правне заштите 

учесника, већа контрола наручилаца приликом спровођења поступка – али пре свега 

да се апсолутно имплементирају ДИРЕКТИВЕ ЕУ о јавним набавкама. Примена 

Закона је од 1. јула 2020. године, а поступци започети пре 1. јула 2020. године 

завршиће се по тренутно важећем ЗЈН – што се односи и на заштиту права. Оно што је 

важно за планирање покретања поступака у 2020. години, јесте да се покретање 
поступка више не отпочиње Одлуком о покретању поступка (која сада садржи 

именовање чланова комисије) него Јавним позивом. Истом документу се придодају и 

чланови комисије, где Закон дефинише непаран број чланова комисије, и то минимум 

3 члана, а више се не помињу заменици чланова. Један члан мора бити дипл. Правник 

или службеник за јавне набавке са високим образовањем. 

  

Начела јавних набавки остају иста, што је школама битно код спровођења набавки 

испод 500.000 динара по важећем Закону (ови прагови се повећавају), а уводи се ново 

начело – пропорционалности које указује да је Наручилац дужан да јавну набавку 

спроведе на начин који је сразмеран предмету јавне набавке и циљевима које треба 

постићи. Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта у поступку јавне 
набавке, техничке спецификације, критеријуми за доделу уговора и рокови, као и 

докази морају да буду сразмерни обиму, природи и сложености јавне набавке и 

уговора који произлази из те набавке. 

  

Изузеци од примене закона остају без суштинских промена, само се уводе нови 

изузеци: услуге цивилне одбране, услуге превоза путника железницом или метроом, 

услуге истраживања и развоја. 

 

Исто је и сса Планом јавних набавки – Наручилац је и даље дужан да донесе годишњи 

план јавних набавки који садржи следеће податке: предмет јавне набавке; процењену 

вредност јавне набавке; врсту поступка јавне набавке; оквирно време покретања 

поступка, а нема више обавезе да стави датум закључења уговора и трајања уговора. 
 

Важно за установе образовања и васпитања – прагови испод којих се не примењује 

ЗЈН: Одредбе закона не примењују се на набавку добара и услуга до 1.000.000 динара 
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и за набавку радова до 3.000.000,00 динара. Замка лежи у томе да је укинут институт 

истоврсности па није више јасно како ће се прагови користити без ризика од казне. 

 

Набавка по партијама даје нове могућности, пре свега могућност учешћа малих и 

средњих предузећа у поступку јавне набавке када је то оправдано тако што наручилац 

може да дефинише, али и ограничење броја партија за који понуђач може поднети 
понуду, или ограничење броја партија које се могу доделити једном понуђачу. 

Уколико је процењена вредност јавне набавке једнака или већа од износа европских 

прагова – обавеза наручиоца је да набавка да буде по партијама (или образложење ако 

није). 

  

Поступци јавне набавке су: 1) отворени поступак; 2) рестриктивни поступак; 3) 

конкурентни поступак са преговарањем; 4) конкурентни дијалог; 5) преговарачки 

поступак са објављивањем јавног позива; 6) партнерство за иновације; 7) 

преговарачки поступак без објављивања јавног позива. Укида се јавна набавка мале 

вредности. 

 

Конкурсна документација без већих измена - мора да буде сачињена на начин да 
омогући припрему и подношење понуде, односно пријаве. Измене, допуне и додатна 

појашњења документације о набавци промењени рокови: осмог дана пре истека рока 

одређеног за подношење понуда или пријава, за јавну набавку чија је процењена 

вредност једнака или већа од износа европских прагова ИЛИ шестог дана пре истека 

рока за подношење понуда или пријава, за јавну набавку чија је процењена вредност 

мања од износа европских прагова. Ако је захтев поднет благовремено наручилац 

додатне информације и појашњења објављује на Порталу јавних набавки, односно 

ставља на располагање на исти начин као и основну документацију без навођења 

података о подносиоцу захтева, а најкасније: шестог дана пре истека рока одређеног 

за подношење понуда или пријава за јавну набавку чија је процењена вредност једнака 

или већа од износа европских прагова ИЛИ четвртог дана пре истека рока одређеног 
за подношење понуда или пријава за јавну набавку чија је процењена вредност мања 

од износа европских прагова и у поступцима у којима је наручилац користио 

могућност скраћења рокова из разлога хитности. Техничка спецификација остаје без 

суштинских промена. 

 

Услови за учешће се сада зову: Критеријуми за квалитативни избор. Обавезни услови 

су Основи за искључење. Додатни услови су Критеријуми за избор. Критаријуми за 

доделу уговора су задржали назив. 

 

Критеријум за доделу је и даље најнижа цена или економски најповољнија понуда. 

Велике измене се тичу измене уговора до 50% једном (не као по директои више пута), 

што чини велику промену и опасност од злоупотребе. Наручиоци се деле на јавне и 
секторске, а рокови тако што је у великој мери преписан Закон о општем управном 

поступку – али се рачунају као и до сада. Од првог јула се нови Портал јавних набавки 

уводи. Рок у отвореном поступку најкраћи 10 дана за добра и услуге а 15 дана за 

радове ђто ће убрзати спровођење поступака. Замена подизвођача је неограничена, а 

уместо заједничке понуде или подизвођача Закон уводи: „ослањање на капацитете 

другог привредног субјекта“. Заштита права слично дефинисана – остаје активна 

легитимација уз постављање питања као основ за подношење Захтева за заштиту 

права. 

 



 

 

28 

 

У КОРАК СА ТРЕНДОВИМА 

др Гордана Степић, 

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне 

информатичаре  

– Сирмијум, Сремска Митровица  

 

УЧЕНИЧКА ЗАДРУГА  - ОСНИВАЊЕ И РАД  

 

1. УВОД 

  

Више се не поставља питање да ли је задатак школе да младе 
припреми за сналажење у свету који се мења, а у којим ће они живети. Такође 

је јасно да је образовање неопходно организовати око четири темељна типа 

учења: учити знати, односно савладати инструменте разумевања; учити 
чинити, како би се могло креативно утицати на своје окружење; учити заједно 

живети, како би се учествовало и сарађивало с другим људима у свим 

активностима; учити бити, нужан корак који произилази из претходна три 
(Delors, 1998). У таквом окружењу ученицима се пружа већа могућност за 

истраживање, израду пројеката, утврђивање узрочно-последичних веза и 

односа, решавање проблема, остваривање циљева и задатака наставе у 

природним условима, школском врту, ученичкој задрузи, школском 
дворишту, на излету, а мање у затвореним просторима школе. 

 Ученичке задруге су део образовно-васпитног рада у школама, којима 

се развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка 
компетенција и јача мотивација за производним и радним процесима, 

самопоуздање и свест о властитим интересовањима и могућностима. Задатак 

ученичке задруге је да на добровољној основи окупи што већи број ученика, 

родитеља и наставника и примереним методичким поступцима под 
менторством наставника и кроз учешће спољних сарадника омогући развој 

вештина и способности, конструкцију, продубљивање и примену знања из 

подручја важних за целокупан производни процес од његовог планирања до 
тржишног и другог вредновања резултата рада. Циљеви и задаци ученичких 

задруга су образовне, функционалне и васпитне природе. Нагласак је стављен 

на васпитне задатке који произилазе из општег циља и задатака 
институционалног васпитања. У савременој школи васпитање се не догађа  

само у настави него и у различитим облицима ваннаставних активности, дакле 

и кроз рад у ученичкој задрузи. Економска добит, која се реализује кроз 

производњу и пружање услуга, није доминантна, важно је да се на добицима и 
добром пословању реализују и добре васпитне вредности, да се унапређује рад 

школе и задруге (Babić, Šitum, 2014).  

Ученичка задруга је један од видова учења предузетништва који се 
реализује као ваннаставна школска активност. Својом структуром, начином 

рада, организацијом и циљевима учења, ученичка задруга пружа могућности 
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за развијање предузетничке компетенције јер производни и услужни рад, који 

је основа учења у задрузи, представља добар темељ за усвајање 
предузетничких знања и вештина. Задруга, за разлику од редовне наставе, даје 

могућност „животнијег учења“, што поспешује усвајање и трансфер знања 

(Vrančić, Lovrenčić, 2013). Од ученика се тражи да индивидуални рад и 

властита искуства употребе за постизање заједничког циља и увежбавају 
вештине дељења и тимског рада. Ученици самостално бирају тимове у које ће 

се укључити, сходно својим интересовањима, а то даље доприноси бољој 

професионалној усмерености ученика. 
 Кроз рад у ученичкој задрузи развијају се и негују радне навике и 

способности, осећај за иницијативу и предузетништво и остале кључне 

компетенције за целоживотно учење, као и потреба за сарадњом;  
интеграцијом садржаја који се уче у редовној настави и њиховом применом у 

раду у ученичкој задрузи, ученици остварују везу између теоријског и 

практичног дела истог садржаја;  кроз истраживачки рад и пројекте, 

заступљене у ученичким задругама, подстиче се самостално истраживачко 
учење, ученици се уводе у интелектуални рад и омогућена је сарадња са 

стручним и научним институцијама, привредним субјектима и др; ученици 

развијају љубав према природи и вредностима које је човек створио својим 
радом; формира се свест о важности очувања и заштите околине;  омогућава 

се развој способности ученика, задовољавање њихових интересовања и 

спознаја властитих склоности; ученици се припремају за избор будућег 
занимања; ученици се оспособљавају и подстичу на рационално коришћење 

слободног времена; делује се на спречавање друштвено неприхватљивог 

понашања. 

 

2. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР ОСНИВАЊА И ПОСЛОВАЊА 

УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 
Закон о задругама („Сл. гласник РС”, број 112/2015, ступио на снагу 

07. 01. 2016. године) у члану 10. став 2. предвиђа да се образовање и рад 

ученичких задруга уређује прописима из области основног и средњег 
образовања и васпитања. Сходно томе, Законом о основама система 

образовања и васпитања у члану 103. („Службени гласник РС“, број 88/2017и 

27/2018 – даље: Закон) предвиђено је да школа може да оснује ученичку 

задругу у циљу развијања ваннаставних активности и предузетничког духа 
ученика и да се рад ученичке задруге уређује посебним законом. 

Сходно прописаном, министар просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, на основу члана 53. став 6. Закона о основном образовању 
и васпитању („Сл. Гласник РС”, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др. закон) и 

члана 32. став 6. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник 

РС”, бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др. закон) донео је Правилник о 
ученичким задругама („Сл. гласник РС”, бр. 31/2018 од 27. 04. 2018, даље: 

Правилник), којим се прописују: садржина оснивачког акта, стицање и 
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престанак статуса задругара, управљање и начин рада ученичке задруге. 

Правилник је ступио на снагу 05.05. 2018. године.  
Одлуку о оснивању ученичке задруге  доноси школски одбор школе на 

оснивачкој седници којој присуствују сви чланови школског одбора. Директор 

школе која оснива ученичку задругу присуствује оснивачкој седници, без 

права гласа. Оснивачку седницу сазива председник школског одбора и 
руководи њеним радом. Одлуке се на оснивачкој седници доносе већином 

гласова свих чланова школског одбора.  

Дневни ред на седници школског одбора, на којој се доноси Одлука, 
треба да садржи наведене тачке:  

1) Доношење одлуке о оснивању ученичке задруге  

* директор школе даје предлог за оснивање ученичке задруге и 
образлаже га 

2) Доношење одлуке о називу ученичке задруге  

*ученичка задруга има пословно име које мора да садржи и пун назив 

оснивача, на пример: Ученичка задруга „Наша нада“ Школа за основно и 
средње образовање и васпитање „11. октобар” Лесковац  (У АПР-у:Ученичка 

задруга НАША НАДА Школа за основно и средње образовање 11 ОКТОБАР 

Лесковац).  
3) Избор директора ученичке задруге  

* директор ученичке задруге именује се из реда задругара који су 

запослени на неодређено време у школи која оснива ученичку задругу.  
Према мишљењу Агенције за борбу против корупције, истовремено 

вршење јавне функције директора школе и обављање дужности директора 

ученичке задруге је неспојиво, јер би функционер истовременим обављањем 

дужности директора ученичке задруге угрозио ефикасно и непристрасно 
вршење јавне функције директора школе, чиме би поступио супротно одредби 

члана 27. став. 2. Закона о Агенцији. 

4) Усвајање оснивачког акта ученичке задруге  
 

*Елементи оснивачког акта (Прилог 2) су:  

1) пословно име и седиште ученичке задруге; 

2) назив и место школе која је оснивач ученичке задруге; 
3) претежну делатност ученичке задруге; 

4) лично име првог директора ученичке задруге који се бира из реда 

запослених у школи која оснива ученичку задругу; 
5) органе ученичке задруге; 

6) надлежност органа ученичке задруге; 

7) износ, време и начин плаћања чланарине за чланове ученичке 
задруге; 

8) начин обезбеђења средстава за покриће трошкова оснивања 

ученичке задруге; 

9) друга питања од значаја за оснивање и рад ученичке задруге  
 



 

 

31 

 

Записник са Оснивачке седнице потписују сви чланови школског 

одбора и записничар. Оснивачки акт потписује само председник школског 
одбора и он мора да се овери код нотара.  

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 
Задругари су физичка лица која чине чланове ученичке задруге (члан 

3. став 1. Правилника), лица запослена у школи која оснива ученичку задругу, 
ученици школе која оснива ученичку задругу и родитељи, односно други 

законски заступници ученика који су чланови ученичке задруге (члан 3. став 

2. Правилника). Директор школе која оснива ученичку задругу обавезан је 

члан ученичке задруге (члан 3. став 3. Правилника). 
Статус задругара стиче се приступањем ученичкој задрузи, на начин и 

под условима прописаним Правилником и правилима за рад задруге. Статус 

задругара може стећи физичко лице из члана 3. став 2. Правилника, 
подношењем писаног захтева за приступање. Одлуку о прихватању статуса 

задругара доноси Скупштина ученичке задруге. Лице коме је прихваћен 

захтев из става 2. овог члана, постаје задругар у моменту потписивања 

приступне изјаве којом потврђује прихватање правила за рад задруге (члан 9. 
Правилника). 

Ученичком задругом управљају задругари. У управљању ученичком 

задругом, задругари имају једнако право гласа по принципу један задругар – 
један глас у скупштини ученичке задруге (члан 11. Правилника). Органи 

ученичке задруге су: скупштина, управни одбор и директор ученичке задруге. 

Чланови скупштине, управног одбора и директор ученичке задруге обављају 
послове из своје надлежности без накнаде (члан 12. Правилника). 

 

4. ДЕЛАТНОСТ УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 
Ученичка задруга може да обавља производну, продајну и услужну 

делатност, односно да обавља друштвено-користан и хуманитарни рад (члан 5 

Правилника). Делатност ученичке задруге има за циљ да ученицима омогући: 

овладавање основним елементима процеса производње и пружања услуга; 
професионално усмеравање и развијање предузетничког духа; стварање и 

развијање позитивног односа према раду и стваралаштву; формирање радних 

навика; развијање свести о колективном раду, сарадњии међусобном 

помагању и солидарности; као и допринос уређивању и развоју школе, 
локалне заједнице и животног окружења. 

Ученичка задруга обавља делатност која се односи: на производњу и 

продају произведених финалних производа; израду делова за финалну 
производњу у индустрији и занатству (самостално или у сарадњи са другим 

субјектима); израду производа и пружање услуга за потребе школе; 

прикупљање секундарних сировина; пружање услуга трећим лицима из 
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одговарајућих области и друге делатности којима се унапређује образовни и 

васпитни рад школе и ученика. 
Ученичка задруга може, у оквиру регистроване делатности, односно 

делатности одређене оснивачким актом да обавља послове и за лица која нису 

задругари, на начин и у обиму којим се не доводе у питање циљеви њене 

делатности, у складу са оснивачким актом правилима за рад задруге. 
У основним школама предност се даје општој припреми за различите 

врсте рада, а то је у складу са наглашеном функцијом основне школе у 

професионалној оријентацији. У средњим школама акценат је на практичној 
припреми за учешће у пословима, пре свега, будуће струке и занимања за које 

школа припрема ученике, као и у функцији укључивања младих у рад. 

 

5. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКЕ 

ЗАДРУГЕ 

Годишњи план и програм рада ученичке задруге је важан документ, 

који представља основу за реализацију васпитно-образовних циљева и 

задатака ученичке задруге. Саставни је део Годишњег плана рада школе, 

Развојног плана школе и предмет самовредновања у оквиру области 
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

Развој, реализација, праћење и вредновање Плана и програма рада 

ученичке задруге обухвата следеће етапе: 
1. Израда нацрта Плана и програма рада ученичке задруге 

Ова етапа укључује формирање стручног тима који ће радити на 

креирању Плана и програма рада ученичке задруге. Тимом руководи 

педагошки руководилац задруге, а обавезни чланови тима су ментори секција. 
Активности тима су: анализа рада ученичке задруге у протеклој школској 

години на основу Извештаја о раду који је усвојен на седници скупштине 

ученичке задруге, разматрање предлога рада секција које су креирали ментори 
секција, разматрање околности за дугорочан развој ученичке задруге, анализа 

примера добре праксе других задруга код нас и у окружењу, развијање 

партнерских односа са локалном заједницом, привредницима и другим 
заинтересованим актерима, израда Плана и програма рада ученичке задруге за 

нову школску годину, разматрање начина стручног усавршавања задругара и 

давање предлога за рад менаџмента ученичке задруге за наредни период. 

2. Расправа о нацрту, прикупљање предлога и мишљења 
У овој етапи важно је поштовати принцип усмерености Плана и 

програма рада ученичке задруге на рад и развој ученика. Ученици треба да 

буду мотивисани да реализују предложено. Треба саслушати представнике 
свих секција, које чине ученичку задругу, мишљење наставничког већа школе, 

мишљење управног одбора школе и управног одбора ученичке задруге, као и 

мишљење спољних актера са којима ученичка задруга сарађује. Прихваћене 
предлоге и мишљења треба уградити у План и програм и припремити 

завршну, али не и коначну верзију, јер се План и програм рада ученичке 
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задруге развија и расте током релизације, док живи кроз рад и залагање 

задругара. 
3. Усвајање Плана и програма рада ученичке задруге 

Готов предлог Плана и програма рада ученичке задруге усваја се по 

процедури предвиђеној за усвајање Годишњег програма рада школе. 

Међутим, према члану 14. став 4.  Правилника о ученичким задругама, 
предвиђено је да скупштина ученичке задруге „усваја план рада, финансијски 

план и програм развоја“. Тако да је неопходно да План и програм рада 

ученичке задруге усвоји и скупштина ученичке задруге. 
4. Праћење и евалуација реализације Плана и програма рада ученичке 

задруге 

Праћење и вредновање реализације Плана и програма ученичке 
задруге је комплексан посао. Остварује се на неколико нивоа, док 

методологија праћења и вредновања може бити различита. Могу се користити 

различите технике и инструменти, нпр. Скалирање (скала ставова), 

анкетирање (анкетни упитник), интервјуисање (интервју), фокус група и сл. 
Вредновање може бити унутрашње (унутар задруге) и спољашње (кад 

вредновање врше спољни актери). У облике унутрашњег вредновања спадају: 

оцене, похвале, награде и признања, као и самовредновање у оквиру области 
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима. 

Спољашњи облик праћења вредновања је смотра ученичких задруга. Облици 

представљања постигнућа и резултата стваралаштва ученичких задруга на 
смотри су: 1) Изложба; 2) Презентација Плана и програма рада ученичке 

задруге и Годишњег извештаја о раду ученичке задруге и 3) Практичан рад. 

Важан облик праћења и вредновања је праћење успеха задругара. 

Испитивање се остварује у домену постигнућа, залагања и понашања ученика, 
њихових ставова, интересовања и мотивације. Резултати које остварују 

задругари радом у задрузи често се одражавају на њихов успех у школи и 

обрнуто. Оправдано је очекивати позитиван двосмерни трансфер између 
резултата рада ученика у ученичкој задрузи и школи. 

Потребно је направити помак у доменима који се вреднују, у односу на 

уобичајене начине и предмете вредновања. 

У контексту предузетништва, а у односу на дефиницију 
предузетништва у ужем смислу (креирање и управљање пословним 

пројектом), циљ је оспособити ученике да препознају пословну прилику, 

покрену посао и дугорочно и одрживо управљају тим пројектом. С тим у вези 
предмет вредновања биће: знања – представљају познавање теорије, појмова, 

процеса, активности и односа, вештине – чине предузетничке вештине 

неопходне за управљање пословним пројектом (планирање, организовање, 
руковођење, мотивисање и др.) и ставови – предузетнички ставови пресудни 

за одрживи развој (креативност, иновативност и др.). 
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Тина Капларевић, директор 

Медицинске школе Пожаревац 

 

 

ЗАДРУГАРСТВО У СКЛАДУ СА ХУМАНИМ ПОЗИВОМ 

ЗДРАВСТВЕНОГ ЕСНАФА 
 

 
Ученичка задруга Медицинари Медицинске школе Пожаревац 

основана је крајем прошле године са циљем подстицања развијања позитивног 

односа ученика према раду и професионалне оријентације, повезивања 
наставе са светом рада, развијања свести о одговорности за преузете обавезе, 

као и развоја позитивног односа према тимском раду и предузетништву. 

Делатност ученичке задруге је део образовно васпитног рада. Као своју 

претежну делатност има остало образовање.  

Ученичка задруга Медицинари окупља ђаке, наставнике и родитеље и 

броји тридесет задругара. За сада зуботехничари, медицинке сестре-

техничари, фармацеутски техничари и лаборанти осмисли су седам секција у 
оквиру задруге (Секција прве помоћи, Секција превентивне медицине (учење о 

хигијенским навикама), Секција за козметологију – ароматерапију и 

фитотерапију, Секција за хуманитарни рад, Секција за израду сапуна, 

Секција за израду рукотворина и Ликовна / графичка секција (израда украсне 
амбалаже за сапуне) и баве се превасходно пословима у вези са здравственом 

струком за коју се школују, али и хобијима, као што је израда сапуна, лабела и 

украсних предмета.  

Годишњи план и програм рада је основни документ којим су 

обухваћене све секције и који првенствено служи остваривању програмских 
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циљева младих задругара. Глави циљ рада у оквиру ученичке задруге је да се 

што више ученика укључи у рад и да кроз тај рад, који је најпре користан и 
занимљив,  развијају способност узајамне сарадње, осећај одговорности према 

себи и стању животне средине, радне  навике  и способност за предузетнички рад. 

Своје производе  Медицинари су били у прилици да представе на два 

сајма на Сајму задругара у Пољопривредној школи са домом ученика Соња 
Маринковић Пожаревац 8. новембра 2019. године и на Новогодишњем сајму 

ученичких задруга у Основној школи Доситеј Обрадовић 25. и 26. децембра 

2019. године. 

Недостатак почетног капитала и неизвесни приходи су препреке које 

су у почетку ометале ентузијастички рад Медицинара, али све већа подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и Града Пожаревца 

омогућавају нам да рад задруге организујемо кроз редовну наставу, секције и 
у слободно време, без осећаја наметнуте обавезе, уз велико задовољство и 

тимски рад. 

У наредном периоду  неговање колективног односа међу ученицима, 
заједничка сарадња, развијање радних навика, креативности, иницијатива, 

одговорност у раду компетенције су које желимо да развијамо задругарством 

кроз постојеће али и новоосмишљене секције. 
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ВИШЕ ОД НАСТАВЕ ... 

 

мр Бранка Ивковић-Петронић, 

директор Основна музичка школа „Невена Поповић“, Београд 

 

Упознајемо образовање и васпитање Грчке, богатимо 

нашу праксу - студијско путовање  

 

 
 

 У периоду од 16. до 19. октобра 2019. године, делегација директора 

основних и средњих школа и предшколских установа је на позив 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда посетила 
Северну Македонију и Грчку. 

 Делегацију Друштва директора школа Србије чинили су: Силвана 

Плавшић, директор Основне школе за заштиту вида „Драган Ковачевић“, 
Иванка Ковачевић, директор Спортске гимназије, Александар Андрејић, 

директор Прве београдске гимназије, Ранка Вујичић, директор 

Електротехничке школе „Стари град“, Татјана Бакоч, директор Треће 
економске школе „Нада Димић“ и Бранка Ивковић-Петронић, директор 

Основне музичке школе Невена Поповић“. Идеја путовања је упознавање са 

радом основних и средњих школа, као и вртића, превасходно у северној регији 

Грчке, ради размене ученика и наставника, упознавања са образовно-
васпитним радом и материјално-техничким условима. 

 Делегација је најпре посетила једну гимназију и вртић у Скопљу 16. 

октобра, а затим је пут настављен за Грчку – град Волос, где смо 17. октобра 
обишли неколико вртића и школа. У Волосу групу из Србије примила је 

заменица градоначелника за образовање и културу Георгија Бонту-Токали, а у 
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име Амбасаде Србије конзул Милан Вукосављевић. Одржан је округли сто о 

систему образовања у Грчкој. 
 У Волосу и Лариси је, трећу годину за редом, почела са радом Српска 

допунска школа „Вук“, коју похађа 90. деце. Од ове јесени школа је обогаћена 

и школском библиотеком, која се налази у просторијама Центра за 

перманентно образовање у Волосу, где се и одржава настава допунске школе у 
овом граду. Библиотека је обогаћена великим бројем књига које су донирати 

васпитачи и педагози из Србије, у организацији Градског секретаријата за 

образовање и дечју заштиту Београда, у оквиру студијске посете обиласка 
допунске Српске школе.  

 18. октобра смо за обишли неколико вртића и основних школа у 

Лариси. Директоре, васпитаче и педагоге из Србије, након обиласка вртића и 
школа, примио  је Димитриос Делијанис, заменик градоначелника и 

председник општинског одбора за образовање и културу. Поред тога, 

организована је посета Привредној комори Ларисе,  као и Митрополији, где је 

госте из Србије примио митрополит Ларисе и Тинаве господин Јероним. 19. 
октобра делегација се након посете Солуну и обиласку Зејтинлика вратила за 

Београд. 

 Пријатно смо дочекани у вртићима, школама и градским кућама. 
Највећи утисак је оставила посета Српској школи. Гостопримство је било на 

највишем нивоу, медијски веома пропраћено. 

 Верујемо да ће нам контакти које смо остварили са школама и 
вртићима донети неки вид успешне сарадње. Свакако је било корисно видети 

како други људи обављају свој образовно-васпитни рад и у којим условима. 

 А делегација? Ми смо наше познанство и дружење итекако наставили. 

Продукт нашег дивног пријатељства је најбоља новогодишња журка на 
Балкану, на којој су се окупили просветни радници из 7 београдских школа. 

Овај јединствени догађај је само потврдио да је бити човек најважније, да се 

све уз мало воље и енергије, елана и тимског рад лако организује и на 
најлепши начин реши.  
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УПОЗНАЈЕМО ВАС СА ... 

 

др Златко Грушановић - директор, наставник, 

писац, редитељ 
 
Наш саговорник, др Златко Грушановић, свој радни век почео је у 

школи као наставник српског језика и врло брзо се, осим кроз редовну 
наставу, истакао у хуманитарном раду и у раду драмске секције која је 

освојила неколико награда на такмичењима и, између осталог, играла 

представе са особама са сметњама у развоју у скоро свим београдским 
позориштима и у неколико центара за културу широм Србије. Тада је већ 

углед школе почео да расте, нарочито због неговања инклузивне праксе и пре 

њеног увођења законом. Повратио је углед и ауторитет школе и унапредио 

сарадњу са родитељима, прво као заменик, а потом као директор школе, што 
је резултирало и повећањем броја уписаних ученика сваке године. 

Допринео увођењу је кинеског и јапанског језика у статусу 

факултатних предмета. Школа је 2008. добила сертификат „Школе без 
насиља“, а у школској 2014/15. постала „паметна“Ефикасна Е школа са 

најсавременијом ИТ инфраструктуром, контролом приступа, енергетском 

ефикасношћу. 

Успоставио, обновио и наставио сарадњу са свим важним 
институцијама, чиме је школа постала центар одигравања семинара, 

презентација, предавања, представа, сусрета са другим школама, 

предшколским установама, друштвима за додатну подршку, глумцима, 
продуцентима и филмским  и медијским кућама и друго. 
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Као директор школе бринуо је и о дворишту и школским објектима, 

који су, у том смислу, обновљени и опремљени савременим наставним 
средствима,  укључујући „зелени зид“ од туја дуж улице и  вештачке стене за 

пењање у подрумским просторијама. 

Учестввовао је у развијању и представљању примера добре праксе, 

аутор је и реализатор акредитованих семинара стручног усавршавања, 
учесник пројеката, објављивао научне радове и монографије.  

Сада је на месту директора Завода за унапређивање образовања и 

васпитања и из тог угла, а кроз осврт и на претходни период, рекао нам је:  
Били сте дугогодишњи директор, а пре тога професор, активно сте 

учествовали у раду друштва директора Србије и знате како и колико се ради 

у просвети. Kако и колико вам је то  искуство помогло на овој дужности? 

Свако искуство у образовном систему је било за мене од изузетне 

важности, те сам степеник по степеник прелазио, учио и скупљао искуства, 

као наставник, као директор школе, као рецензент и аутор уџбеника, такође и 
као члан Управног одбора Друштва директора, затим аутор семинара и тако 

даље. Управо сви ти послови су ме повели у обилазак многих школа у Србији 

и сарадњи са колегама да пребродимо проблеме које су нас мучили. Управо 
зато је и битно то искуство на овом месту, јер је ЗУОВ пре свега институција 

упућена на школу, па самим тим ми моје искуство помаже у медијацији 

између ове две институције, тј. да побољшам ту сарадњу. 
  

Дошли сте на чело Завода у тренутку кад реформски процеси започели, шта 

нам можете рећи о резултатима? 

Прионули смо на посао као никада до сада. Завод за унапређивање 

образовања и васпитања има дугогодишњег искуства да поменуте послове 

изнесе, иако је много више задатака пред нама него претходних година. 

Урадили смо нове програме за први циклус образовања, и програме за 
гимназије, имали смо обуку за наставнике према тим програмима (38 хиљада 

је прошло обуку), имали смо обуку за дигиталну учионицу и дигиталне 

компетенције (око 13 хиљада), радили смо нове профиле у средњем стручном 
и профиле за дуално образовање, прегледали смо око 600 уџбеника за три 

године и око 200 дигиталних уџбеника, и имамо учешћа у још низ пројеката са 

Министарством и око националне матуре, пројеката Савета Европе, Уницефа 
и још много тога.  

Реформом програма помера се фокус са садржаја на циљеве и исходе, 

шта нам о томе можете рећи? 

 Нова стратегија, и ново доба не тражи наставника који зна, већ 
наставника који учи, то је разлика, (те ја опет морам с постављањем 

питања😊 да ли хоћемо историчара, или наставника историје који унапређује 

систем наставе, а не научноистраживачко знање. Наставник будућности мора 

бити носилац промене и прилагођавања, а задатак школе је да пружи 
ученицима истраживачке методе, да их научи да постављају проблем. Дакле 

потребно нам је знање које мисли, а не знање које образује. Потребни су нам 

програми у којима до изражаја долазе креативне способности ученика, а данас 
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је свима јасно да ученици постижу најбоље резултате када долазе сами до 

решења. Мислим да су програми одговор на често питање које постављају 
ученици, зашто нешто уче када им то неће требати. Све ће им бити потребно 

уколико знају то да примене. Живимо у свету који се убрзано мења и развија, 

и који не тражи од ученика да зна да репродукује, већ да оно што је научио 

примени у датој ситуацији.  
 

  Колико смо далеко од доброг образовања, и какав је план за 

имплементацију и одрживост ове реформе? 
   Колико год да смо далеко, нашим радом смо помало ближи жељеном 

циљу, а то је квалитетно образовање. Сви знамо из личног искуства да се 

навике тешко мењају, али исто тако и да се могу променити. Мислим да смо 
дистанцирани од визије, и зато што имамо много горчине у себи у свему што 

радимо. Нећу да залазим и изводим закључке и оправдања, јер см склони да 

тражимо оправдање за нешто што не желимо да радимо уместо да тражимо 

начин да то урадимо.  
 Један од одговора лежи у студијама на факултету, а други у обуци 

наставника. Не можемо да утичемо на универзитетске студије које би требало 

да своје програме специјализују за студирање оних који могу да пренесу 
нашој деци примењиво знање; али можемо да утичемо на обуке наставника. 

Завода за унапређивање образовања и васпитања има центар који се зове 

Центар за професионални развој запослених у образовању, који у себи има и 
сектор за стручно усавршавање и напредовање и сектор за приправништво, 

менторство и руковођење. 

 Ипак да бисмо се јасно развијали, морамо да се бавимо мониторингом и 

евалуацијом обука и наставе непрекидно кроз све институције, од школе до 
нас. Основни циљ је мотивисати наставнике, померити из зоне комфора, 

подстицати их на разне могуће начине: материјално, могућношћу 

напредовања, стручним каријерним вођењем, унапређивањем система 
напредовања у звања запослених у образовању, обезбеђивањем квалитетног 

стручног усавршавања и његовим усклађивањем са потребама наставника, 

развијањем алата за међусобну размену знања и сарадњом међу наставницима  

и установама. Упоредо треба радити на ревизијама стандарда 

компетенција, стандарда програма, стандарда уџбеника.  

 

Уџбеници су, такође, у надлежности Завода за унапређивање 
образовања и васпитања, можете нам рећи нешто више о томе? 

 

Једна од основних делатности Завода јесте преглед, односно 
одобравање уџбеника. Од настанка до данас, Завод је развијао и унапређивао 

свој рад, тако су се и уџбеници развијали и унапређивали. Да бисмо уџбенике 

унапредили, пре свега морамо да одговоримо на питање: Шта је уопште 

уџбеник? Како год одговорили, доћи ћемо до питања шта је уопште учење, и 
каква је улога наставника и ученика у наставном процесу. Управо стратегија 

образовања јесте унапређивање целокупног наставног процеса, а важан 

елеменат стратегије су уџбеници. Шта треба да поседује такав квалитатан 
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уџбеник? је врло важно питање које нам даје одговор и на прво питање, шта је 

уопште уџбеник. Јавност обично добар или лош уџбеник третира кроз 
материјалне грешке које се појављују и појављиваће се, и тада постајемо врло 

популарни, нажалост не по добру, јер сви желе да знају како смо могли 

допустити да такав уџбеник буде одобрен, а уџбеник мора да поседује много 

више. Пре свега мора да побољша организацију самосталног учења ученика, 
прилагођен узрасту и карактеристикама мисаоног функционисања, мора 

повезивате знање са  свакодневним животом ученика, мора створити 

педагошку интеракцију између наставника и ученика, и на крају, уџбеник 
мора подразумевати све јединице које омогућавају бољи мисаони процес. 

Управо је то будућност доброг уџбеника да комбинацијом свих уџбеничких 

јединица одржава квалитетан процеса учења. Уџбеник је пре свега средство за 
изградњу стабилних и употребљивих знања, тада ће учионица постати место 

решавања проблема, а не учење о проблему.  
И за крај можете ли нам рећи нешто и о вашем уметничком 

ангажману, поменули сте да сте се бавили драмом за децу, семинарима о 
драми за наставнике, сада сте написали драму Москвичем до пакла која се 

изводи успешно у Београдском драмском позоришту, која је за одрасле. Уз 

драму објавили сте и књигу Москвичем до драме „У паклу”. 
 Да, ова драма је намењена одраслој деци, тј. свима нама, јер живимо, и 

очекујемо да је сваки дан, свако буђење у коме смо сви здрави, и обични, 

нормално. А шта се догађа када се измене околности? Шта радимо када тло 
под ногама нестане без разлога, или с мало разлога? Како тада наставити 

живот? Да ли су вредне наше фрустрације у околностима које су поправљиве 

или ситне? То су сва питања на која немам одговор осим да покажем кроз моја 

драмска промишљања. Хтели ми то или не, ми дишемо и живимо, с тескобом 
или не. На нама је избор прихватања, да ли ћемо дисати и будити се љути, 

бесни, тужни или весели у односу на мале или страшне несреће које ће нам се 

десити или се дешавају. Како је рекао велики психолог Виктор Франкл: 
„Патња престаје бити мања у часу кад добије смисао!” Изменити став према 

непроменљивој судбини јесте у ствари идеја оба ова уметничка дела, јер 

човек ће бити спреман и да трпи уз услов да трпљење има смисла. Филозоф 

Кјеркегор каже: „Живот није проблем који треба решити, већ стварност 

коју треба доживети.” Дакле живети и преживети стварност, на начине који 

су индивидуални, неко пише, неко прича, неко слика, неко ћути... и тако 

лутамо између смисла и бесмисла, и то је живот.  
На представу су вам долазили и ученици, дакле она има и образовно-

васпитну идеју. Зар не мислите да је мало тешка за разумевање у њиховом 

узрасту? 
Ова драма, и књига, као што рекох намењена је одраслој деци. Шта 

значи бити одрастао, и да ли смо увек довољно зрели само зато што постајемо 

старији, или нам се зрелост показује у околностима које не можемо 

предвидети, а догоде нам се? Управо сврха образовања и јесте научити младе 
да знање, искуство искористе у датим околоностима које се не могу 

предвидети. На представу долазе средњошколци који ступају у живот и не 

треба да га се плаше, али пошто је заплет у драми настао око саобраћајне 



 

 

42 

 

несреће, морамо сви да будемо свесни последица које нам доноси живот како 

бисмо предупредили, уколико можемо, да до последица не дође.  
Уз захвалност на одвојеном времену, још једном желимо да истакнемо 

отвореност за иновативне предлоге и идеје, ангажовање на развијању 

позитивне атмосфере. 
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унапређење образовања и васпитања, Каталог програма стручног 

усавршавања запослених у образовању за Школску 2010/2011, 2011/12, 
2012/13, 2013/2014 2014/2015 2015/2016 годину под називом Савремени 

драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске 

секције у образовном процесу (изборни, каталошки бр. 025 и 794) 
2010. Ликови у Чеховљевој драми Ујка Вања, прилог за Свет речи – 

Часопис за српски језик и књижевност, Београд 

2010. Досадна лектира и(ли) забавна литература, прилог Свет речи – 

Часопис за српски језик и књижевност, Београд, 2010. године 
2009. Волети је дар, Лапсуси, Како написати писмени задатак из 

српског језика прилог за Свет речи – Часопис за српски језик и књижевност, 

Београд 
2009. године, Драматизација текста, предавање на редовном 50. 

јубиларном Републичком зимском семинару, Филолошки факултет 

2009. године I награда – „Повеља Драгослава Симића“ за 

најуспешнију дечју драмску представу на 9. фестивалу кратких драмских 
форми деце Београда за представу Свињар. 

2009. године писао са групом аутора комплет уџбеника за српски језик 

за 6. и 7. разред, Издавачка кућа Бигз (објављена Читанка 2015. године) 
2008. године у Зборнику матице српске објављен рад Три драме 

Љубомира Симовића  

2008. године написао драмски текст за представу Мала принцеза за 
драмску секцију Друштва за помоћ особама са сметњама у развоју, 

премијерно изведена у Народном позоришту, сцена Раша Плаовић 

2002. у листу за књижевну критику, уметност и друштво Књижевна 

реч, година XXXI бр. 518, октобар 2002, објављена кратка прича У паклу. 
1996. године објавио је кратку причу Нема више човека у збирци 

Вештина намигивања месецу (избор најбољих прича са IX конкурса за кратку 

причу на једној страни) приређивачи М. Пантић, В. Павковић, Д. Албахари 
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НЕЋЕТЕ ИМАТИ ДИЛЕМУ...  

О СТУДИЈСКОМ ПУТОВАЊУ... 

 
Усвајањем Правилника о организацији и остваривању наставе у 

природи и екскурзије у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 30/19) и 
Правилника о организацији и остваривању екскурзија у средњој школи („Сл. 

гласник РС“, бр. 30/19) уведена је могућност планирања студијског путовања.  

Студијско путовање предвиђено је за групу ученика у циљу учења 
језика и упознавања културе, сарадње у оквиру пројеката и других облика 

образовно-васпитног рада.  

За извођење студијског путовања потребна је сагласност надлежне 

школске управе.  
С обзиром да школска управа има обавезу да о свему обавести 

надлежни сектор Министарства просвете, науке и технолошког развоја, важно 

је да школска управа буде на време обавештена, односно да Захтев школе 
буде увремењен (често школа прослеђује Захтев на сагласност недељу дана 

пре одласка на студијско путовање).  

За добијање сагласности школске управе потребно је доставити 

одређена документа као што је део годишњег плана рада школе којим је 
ближе уређена организација, циљеви и задаци путовања. Свакако остаје и 

могућност додатних захтева школске управе који могу да се односе на 

споразуме, уговоре, меморандуме и све друго што би представљало доказе о 
сврси студијског путовања.  

У најави је и израда стручног упутства које би ближе уредило ову 

процедуру јер је примећено да све већи број средњих школа под студијским 
путавањима спроводи екскурзије у иностранству. 

 

О МАЛОЈ МАТУРИ... 

 
Завршни испит на крају основног образовања и васпитања или мала 

матура, како се овај испит колоквијално назива, остварује се у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), Законом о о основном 

образовању и васпитању („Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 27/18 - 
др. закон и 10/19) и Правилником о програму завршног испита у основном 

образовању и васпитању („Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 

1/11, 1/12, 1/14, 12/14 и 2/18). 
 

Законом о основама система образовања и васпитања постављени су 

оквири у погледу обавезе полагања, надлежности у поступку припреме и 

реализације завршног испита и дат је основ да се питања од значаја за 
полагање завршног испита ближе уреде другим прописима. 
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Завршни испит у основном образовању и васпитању кровни закон 

дефинише као један од испита на државном нивоу и то као испит којим се 
завршава основно образовање и васпитање. 

Када је реч о надлежностима утврђена је улога Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања,  Министарства и Националног просветног 

савета.  
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру 

Центра за националне испите, између осталог, учествује у планирању 

стратегије и методологије спровођења испита, , припрема тестове, израђује и 
објављује радне материјале за припремање испита (збирке), учествује у 

организацији и израђује извештаје о резултатима. Завод припрема и предлог 

програма испита, који доноси министар у форми правилника, по прибављеном 
мишљењу Националног просветног савета. 

 

Закон о о основном образовању и васпитању уређује питања у вези са 

завршним испитом прецизирајући да након завршеног осмог разреда ученик 
полаже завршни испит писаним путем – решавањем тестова и предвиђа да се 

предмети из којих ученик полаже завршни испит одређују програмом 

завршног испита. 
Прилагођавање завршног испита за ученике којима је потребна 

додатна подршка врши се у складу са врстом потребне додатне подршке. 

Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу 
школу, а резултати завршног испита служе школи за утврђивање квалитета 

рада наставника и школе, ослонац су за развојно планирање и унапређивање 

свеукупног рада школе и служе Министарству за процену стања и напретка 

образовања у Републици Србији. 
На основу резултата завршног испита не врши се рангирање школа, 

али успешне школе које покажу изузетну педагошку вредност могу да се 

награде, а неуспешне се упозоравају на потребу унапређивања свог рада. 
Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног 

испита десет дана пре полагања испита у трајању најмање два часа дневно из 

предмета који су обухваћени полагањем, а припрему може да организује и 

током другог полугодишта осмог разреда.  
Закон надаље утврђује да развојни план школе садржи мере 

унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика 

на завршном испиту и план припреме за завршни испит, као и да је 
регуларност завршног испита обезбеђује директор. 

 

Правилником о програму завршног испита утврђује се програм 
завршног испита у основном образовању и васпитању и прописује образац 

јавне исправе о обављеном завршном испиту у основном образовању и 

васпитању.  

Програм завршног испита садржи циљ и структуру програма завршног 
испита и одређен број образовних стандарда са примерима задатака којима се 

испитује њихова оствареност.  
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Циљ програма завршног испита је припрема ученика за полагање 

завршног испита. Завршним испитом процењује се колико је ученик током 
осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно 

матерњег језика, математике и природних и друштвених наука. 

Завршни испит полажу сви ученици, решавањем задатака у оквиру три 

теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета 
Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције 

из природних и друштвених наука и обухвата садржај из Биологије, 

Географије, Историје, Физике и Хемије као и опште компетенције, заједничке 
за поједине природне и друштвене науке. Тестови које ученици решавају 

састоје се од питања и задатака којима се испитују компетенције сва три нивоа 

образовних стандарда.  
Правилником о програму завршног испита прописан је и начин 

бодовања резултата ученика. Ученик може да оствари највише 13 бодова на 

тесту из српског, односно матерњег језика, 13 бодова на тесту из математике и 

14 бодова на комбинованом тесту. Ученик по основу општег успеха може да 
оствари највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на 

основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова. 

Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни 
испит у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима, односно 

условима које захтева одређена врста инвалидитета. Прилагођавање услова и 

садржаја завршног испита ученицима са сметњама у развоју врши се према 
индивидуалном образовном плану. 

 

Док су правила у вези са полагањем завршног испита утврђена 

наведеним прописима, процедуре за његову реализацију утврђене су 
стручним упутством о спровођењу завршног испита на крају основног 

образовања и васпитања. Стручно упутство доноси се за сваку школску 

годину. 
У циљу осигурања регуларности и квалитетног спровођења завршног 

испита, Стручним упутством се ближе уређују обавезе и одговорности 

комисија у завршном испиту, припремање тестова, услова и материјала за 

полагање завршног испита, поступак спровођења завршног испита, садржај и 
начин полагања завршног испита и начин уноса и обраде података о 

резултатима завршног испита. 

Саставни део Стручног упутства чине прилози и то посебна упутства 
за учеснике у завршном испиту - директоре, односно председнике школских 

комисија, одељењске старешине, дежурне наставнике, супервизоре, 

прегледаче, ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика, 
затим смернице за планирање, организовање и спровођење завршног испита за 

ученике којима је потребна додатна образовна подршка, као и смернице за 

планирање, организовање и спровођење завршног испита за школе које 

остварују програм основног образовања одраслих. Саставни део Стручног 
упутства чине и обрасци за спровођење испитних активности. 
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Завршни испит у школској 2019/2020. години, сагласно Правилнику о 

календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. 
годину („Службени гласник РС“, бр. 5/19 и 13/19) реализоваће се 17, 18. и 19. 

јуна 2020. године. 

 

Пробни завршни испит у функцији је припреме ученика за полагање 
завршног испита. Термин полагања пробног завршног испита у складу са 

истим правилником је 27. и 28. март 2020. године. 

 На пробном завршном испиту, ученици и наставници упознају се и 
практично пролазе утврђене процедуре у полагању завршног испита, с 

обзиром на то да је пробни завршни испит верна симулација завршног испита 

(време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у време и након 
завршног испита, организација простора и рада, улоге разредног старешине, 

дежурних наставника, прегледача и друго). Осим тога, ученици стичу 

претходно искуство које се односи на садржај тестова, а и ученици и 

наставници повратну информацију о областима или темама којима треба да 
посвете пажњу у даљем поступку припрема за полагање завршног испита.  

 До пробног завршног испита, имајући у виду наведено, може се 

очекивати и Стручно упуство за школску 2019/2020. годину, па је препорука 
школама да, у сусрет полагању мале матуре, одговарајуће процедуре 

представе ученицима и родитељима, како би и у том смислу спремни 

дочекали полагање. 

 

О ДРЖАВНОЈ МАТУРИ ... 

 
Усвајањем Правилника о програму опште и уметничке матуре („Сл. 

гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2017) и Правилника о програму 

стручне матуре и завршног испита („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
1/2018) дефинисани су начини полагања матурских испита након завршетка 

средње школе.Сама матура, кроз одредбе Закона о основама система 

образовања и васпитања из 2009. године, најављивана је више година и дуго 
се причало о променама у концепту полагања, тек ступањем на снагу 

поменутих правилника извесно је да ће до промене и доћи. С обзиром да се 

користи већи број термина за дефинисање матура које се полажу, у јавности 
често за ову матуру употребљава термин државна матура. 

Изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању(„Сл. 

гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2017) које су усвојене у јанура 2020. 

године дошло је до померања рокова за увођења државне матуре за годину 
дана. Такође, овим изменама и допунама прецизније је уређено полагање 

ученика са сметњама у развоју. У наведеним правилницима прописано је да ће 

ученици који заврше трогодишње средње стручно образовање и васпитање 
полагати завршни испит по новом програму почев од школске 2020/2021. 

године, што значи да ће они бити први који полажу матуру по новом. 

Ученици који заврше четворогодишњесредње образовање полагаће општу, 

уметничку или стручну матуру од школске 2021/2022. године.  
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Постоји више циљева увођења матуре! Пре свега, испити на крају 

једног циклуса образовања су добар показатељ школовања у претходном 
периодуо и добијени резултати служиче као добар инструмент за побољшање 

квалитета тог нивоа образовања. Добијени подаци о постигнућима ученика ће 

омогућити доношење измена у плановима и програмима наставе и учења, 

квалитетније наставе, побољшање компетенција наставника, већу мотивацију 
и одговорност ученика.  

Свака средња школа добиће извештај са резултатима својих 

матураната који ће се моћи упоредити са постигнућима на националном 
нивоу, постигнућима по предметима, одељењима и показаће колико су 

постигнућа на матури у складу са школским оценама. На основу ових 

извештаја свака школа ће унапређивати свој рад, а стручне службе 
министарства и завода ће пратити и оцењивати такве активности средњих 

школа. 

Матурски испит се полаже писаним путем, решавањем тестова. 

Тестови су засновани на на листи општих стандарда постигнућа за крај 
општег средњег и средњег стручног образовања у делу општеобразовних 

предмета и садржај опште матуре могу да чине испити из наставних предмета 

за које су дефинисани и усвојени општи стандарди постигнућа за крај средњег 
образовања. То су следећи предмети: Српски језик и књижевност/Матерњи 

језик и књижевност, Страни језик, Математика, Физика, Хемија, Биологија, 

Географија, Историја и Српски као нематерњи језик. Тест садржи 40 задатака 
од којих је 10 задатака са основног нивоа, 20 задатака са средњег нивоа и 10 

задатака са напредног нивоа и ради се 240 минута. Матура се састоји из оштег 

и изборног дела. Општи део чине математика, српски језик и књижевност, 

односно матерњи језик и књижевност и трећи испит по избору за 
гимназијалце или стручни испит за ученика средњих стручних школа. За 

образовне профиле који немају математику у последње две године предвиђено 

је да ученици бирају предмет са Листе општеобразовних предмета на којој се 
налази и математика. Садржај и структура тестова је иста без обзира са ли је 

ученика из средњих стручних школа или из оштег средњег образовања. 

Стручни испит за ученике средњих стручних школа састоји се од теста за 

проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада. Тест садржи 
50 задатака и ученик је положио тест ако је остварио минимално 50,5% 

укупног броја бодова.      

Други велики циљ матуре је проходност ка високим школама, односно 
наставак школовања на факултетима и високим школама. Ученик са 

положеном матуром може да се упише на високошколске установе под 

условима које та установа прописује, односно у складу са. Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). У Закону о високом образовању, у 

члану 100. прописан је начин рангирања и уписа на високошколске установе. 

У ставу 1. наведеног члана стоји да се признаје општа, односно стручна 

матура за упис на академске, односно струковне студије, а уметничка матура 
за упис на студијске програме у области уметности.  

Оно што изазива велики број питања у јавности односи се на то да ли 

се на овај начин, оваквим полагањем државне матуре, укидају пријемни 
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испити, који до сада постоје као улаз за упис на факултете. Наведену 

недоумицу такође, разрешава исти члан Закона о високом образовању, где је у 
ставу 3. прописано да ће поједини факултети моћи да приликом рангирања 

кандидата имати и додатне испите који нису обухваћени матуром, а којима се 

вршити провера знања, односно одређених склоности и способности. 

У овом тренутку још је непознаница како ће изгледати овај процес и 
сваки факултет ће морати да донесе одлуку о томе у зависности од 

специфичности ситуације у којој се налази. Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја ће инсистирати да велика већина високошколских 
установа користи резултате матурских испита као кључне приликом 

рангирања кандидата. Најављено је формирање већег броја комисија у којима 

ће чланови бити представници факултета и средњих школа са задатком да се 
допринесе изради што квалитетнијих тестовима.  

Као припрема за полагање тестова предвиђене су збирке задатака из 

свих предмета који се полажу и очекује се да буду готове годину дана пре 

самог полагања. Такође, организоваће се више пробних тестирања на којима 
ће поред провере знања бити проверавани и сами типови задатака, као и 

процедуре које је потребно спровести у целом поступку. Први пилот 

матурских испита одржаће се од 25. до 29. маја 2020. године и то на узорку од 
50 гимназија, 3 уметничке школе и 40 стручних школа. Предвиђени су исти 

услови за све ученике, полагаће се исти тест у исто време на целој територији 

државе. Планиране су и обуке за све учеснике у овом процесу како би се 
процедуре што боље спровеле. 

Државна матура представљаће својеврсно огледало за оба нивоа 

образовања, и средње и високо. Наиме, видеће се реална слика квалитета 

школа и факултета. Биће системски видљиво колико кандидата конкурише на 
једно студијско место, колико поена је потребно за упис, које средње школе 

имају најуспешније матуранте, које приватне средње школе дају квалитетне 

матуранте, који факултети имају тешкоће са формирањем група и др. 
Постоји велики број отворених питања на које још није могуће дати 

одговоре и очекује се да у самом процесу имплементације целог поступка 

буду дефинисане све недоумице. У овом комплексном процесу велику 

подршку пружа Пројекат државне матуре који се финансира кроз 
предприступне фондове Европске уније. 
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У НАРЕДНОМ БРОЈУ МОЖЕТЕ ПИСАТИ ... 

 

 

ТЕМА ЗА СЛЕДЕЋИ БРОЈ: Друштво директора школа Србије  -  

од оснивања до данас 

 

 

Васпитно-образовни рад (активност) у предшколској установи и 

образовно –васпитни рад (настава) у основној и средњој школи 

 

 

Примери добре праксе/ Различити модели наставе кроз теорију и 

праксу 

 

Припрема/снимак часа 

 

Предложите тему, поставите питање, пошаље свој 

истраживачки рад или пример добре праксе редакцији 

часописа на casopis.direktor@gmail.com 
 

 

 

 

 

ПЛАНИРАЈТЕ НАРЕДНЕ СКУПОВЕ ... 

 

18. до 20. марта – Међународни акредитовани стручни 

скуп „Руковођењем до квалитета“, Тара 2020. 

 

10. – 13. маја – Међународни акредитовани стручни скуп 

„Изазови руковођења установом – законодавни оквир и 

пракса“, Врњачка бања 2020. 
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