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Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25
Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 

Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49,  
355-1006799-20, 285-0014063160001-95  

ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560, Матични број: 17196707

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА СЕКРЕТАРА 
И ПРАВНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ 

УСТАНОВАМА

Поводом доношења иновиране законске регулативе у делатности ПРОСВЕТА која је објављена у 
„Сл. гл. РС“, бр.10/19, ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР у сарадњи са Удружењем секретара основних и 

средњих школа, организује семинар на тему:

НОВИНЕ У ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И 
УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Београд, Сава центар 15.3.2019. године (петак) 

почетак у 10,00 часова

СЕМИНАР ЈЕ НАМЕЊЕН:

Секретарима, директорима/помоћницима директора предшколских установа, основних 
и средњих школа, ученичких и студентских домова

ЦИЉ СEМИНAРA

Учесници ће бити упознати са:
• ИНСТРУКЦИЈАМА у вези примене измена Закона о основама система образовања и васпитања,

Закона о основном образовању и васпитању, Закона о предшколском васпитању и образовању и 
Закона о ученичком и студентском стандарду,

• Применом ПКУ у пракси, и правима и обавезама запослених који се могу ближе уредити
општим актом, 

• Моделом нормативног регулисања заштите ИКТ података
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Евидентирање учесника и подела 
материјала од 9.00 до 10.00 

часова

10,00 до 10,30

УВОДНО ИЗЛАГАЊЕ: КОНТИНУ-
ИРАНА ЕДУКАЦИЈА СЕКРЕТАРА 

УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА У КОН-
ТЕКСТУ РЕФОРМСКИХ ЗАДАТАКА

10,30 до 11,30

I ДЕО - ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, 

ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

• Новине у промени радноправног
статуса директора (рок 25.3.2019.)

• Стицање статуса ресурсног центра
• Оцењивање другог страног језика

и друге новине у оцењивању
ученика

• Новине у подношењу приговора
на оцену из предмета и владања
поступак одлучивања по приговор

• Промене у роковима за покретање
и вођење васпитно дисциплинског
поступка

• Нови начини вођења евиденција
од стране установе и подаци који
се уносе у евиденције

• Активности Центра за образовну
технологију у осигурању
квалитетне интеграције дигиталне
технологије у систем образовања

• Унапређење Јединственог
информационог система просвете
и улога установа у том систему

• Електронско вођење
администрације у предшколским
установама

11,30 до 12,00–Пауза за кафу

12,00 до 12,45

II ДЕО - ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ 
УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ И СТУ-

ДЕНСКОГ СТАНДАРДА

• Новине у правима, обавезама
и одговорностима ученика и
студената

• Новине у обављању делатности
установа (забрана обављања
делатности, вођење књига
домаћих и страних гостију, и др.)

• Доношење програма васпитног
рада

• Додатне активности у
обављању делатности дечијих
одмаралиштима

• Новине у начину вођења
евиденција

• Услови за обављање послова
директора, васпитача и стручног
сарадника

• Нова овлашћења директора
установе (образовање тимова)

• Увођење сарадничких радних
места здравствене струке у дому
ученика

• Промене у радном времену
васпитача-приправност

• Новине у суспендовању и
одузимању лиценце васпитачу и
стручном сараднику

• Права васпитача и стручног 
сарадника за време стручног
усавршавања

• Пооштрена прекршајна
одговорност

12,45 до 13,30

III ДЕО - РАДНИ ОДНОСИ – ПРИ-
МЕНА ПОСЕБНИХ КОЛЕКТИВНИХ 

УГОВОРА

• Како уредити нормативним
актима права и обавезе
запослених из радног односа у
складу са Посебним колективним
уговором за запослене у основним
и средњим школама и домовима
ученика и Посебним колективним
уговором за запослене у
установама студентског стандарда
чији је оснивач Република Србија
(модел ИН-акта „ПРОСВЕТА”)

• Примена Закона о раду на
права и обавезе запослених
у предшколским установама,
основним и средњим школама
и установама ученичког и
студентског стандарда

13,30 до 14,00

IV ДЕО – ДИГИТАЛНО ПОСЛОВА-
ЊЕ

• Презентација модела нормативног
акта заштите ИКТ података

14,00 до 15,00

V ДЕО – ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ 
НА ПИТАЊА

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

ЕДУКАТОРИ: представници надлежних институција • Александра Јелача, одговорни уредник 
у Образовном информатору • Вукашин Петровић, Александар Антић и Драган Маринковић, 
саветници-уредници у Образовном информатору
МАТЕРИЈАЛ: Штампани материјал
УСЛОВИ УЧЕШЋА: Котизација за претплатнике на часописе Образовног информатора износи 
3.500,00 динара са урачунатим ПДВ по учеснику, а за остале учеснике 5.500,00 динара са 
урачунатим ПДВ. У цену котизације укључен је и материјал и кафа у првој паузи предавања. 
ПРИЈАВА УЧЕШЋА: Пријавите се путем: факса на број: 011/3286-494, еmailа: korisnickiserv-
is@obrazovni.rs; сајта: www.obrazovni.rs
Пријављивање треба извршити најакасније до 13. марта 2019. године ради обезбеђивања довољног 
броја материјала.

Молимо Вас да уколико имате питања у вези понуђених тема, као и друга питања иста доставите 
на понуђеном обрасцу приликом подношења пријаве за семинар.


