
На основу члана 21. став 1. тачка 4, а у вези са чланом 166. став 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука 
УС), члана 7. став 1. и члана 9. став 1. и став 2. Правилника о сталном 
стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника („Сл. гласник РС“, број 81/2017), Педагошки завод 
Војводине, расписује  
 

К О Н К У Р С  
 
за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача 
и стручних сарадника на језицима националних мањина на којима се остварује 
образовно-васпитни рад у Аутономној покрајини Војводини за школску 
2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину. 
 

Право учешћа на конкурсу имају правна лица која су регистрована за делатност 
у области образовања и васпитања. 
 
Право учешћа на Конкурсу, за програм обуке стручних сарадника и наставника 
стручних предмета у средњим стручним школама, имају и привредна друштва и 
установе, чија је делатност предмет стручног усавршавања. 
 
Поступак пријављивања одвија се у две фазе. У првој фази учесник Конкурса 
мора да попуни пријавни формулар у електронској форми, а у другој фази да 
се пријави на Конкурс достављањем штампане пријаве, и то на следећи начин:  
 
ПРВА ФАЗА: Електронска пријава – попуњава се пријавни електронски 
формулар који се налази на интернет страници Завода www.pzv.org.rs; 
 
ДРУГА ФАЗА: Штампана пријава – доставља се Заводу непосредно или 
препорученом пошиљком на адресу: Педагошки завод Војводине, 21000 Нови 
Сад, Булевар Михајла Пупина 6, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
одобравање програма сталног стручног усавршавања - не отварај“   
 
Пријаве за сваки програм подносе се појединачно, у штампаној и електронској 
форми (електронски упитник), на српском језику, а резиме програма и на језику 
националне мањине. 
 
Уз штампану пријаву на Конкурс обавезно се достављају следећи прилози: 
 
- пропратно писмо које садржи списак документације достављене уз пријаву, 
оверено потписом одговорног лица и печатом установе која подноси пријаву; 
 
- електронска пријава - Пријавни формулар у штампаном облику оверен 
печатом установе (организације, односно, привредног друштва) потписан од 
стране овлашћеног лица исте;  
 
- извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда; 
 

http://www.pzv.org.rs/


- доказ о  уплати 12.000,00 динара (оверена копија налога за пренос или извод 
стања на рачуну), на име покрића трошкова стручних и административно-
техничких послова на текући рачун Педагошког завода Војводине број 840-
2052666-78 код Управе за трезор, сврха уплате: „учешће на  конкурсу“.  
 
Непотпуне, неправилно попуњене, неблаговремено послате пријаве као и 
пријаве за које је уплату извршило физичко лице неће се разматрати. 
 
Приликом одобравања програма сталног стручног усавршавања процењује се 
да ли су испуњени следећи захтеви: 

- да програм доприноси развијању компетенција наставника, васпитача и 
стручних сарадника;  

- усаглашеност програма обуке са наставним планом и програмом, 
односно приоритетним областима стручног усавршавања које је утврдило 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; 

- да су делови програма међусобнo повезани и логично усаглашени; 
- да су референце подносилаца програма у вези са темом програма и да 

су одговарајуће;  
- да су референце аутора у вези са темом програма и да су одговарајуће; 
- да су референце пријављених реализатора обуке у вези са темом 

програма, вештинама и искуством у извођењу обука и да су одговарајуће. 
 
Један реализатор се може пријавити највише за 3 (три) програма. 
 
Конкурс траје од 01. октобра до 31. октобра 2017. године. 
 
О резултату Конкурса Педагошки завод Војводине ће писаним путем 
обавестити учеснике најкасније до 30. априла 2018. године. 
 
Лица овлашћена за додатна обавештења су:  
Виолета Петковић (тел. 021/472-03-72) и  
Ленка Маравић (тел. 021/422-750).  
 
Конкурс је објављен у „Просветном прегледу“  број 2737 од 28.09.2017. године 
и на интернет страници Педагошког завода Војводине www.pzv.org.rs. 
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