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Скраћенице и акроними: 

 

 

 

 

 

Влада РС Влада Републике Србије 

Савет за РЈУ Савет за реформу јавне управе 

МДУЛС Министарство државне управе и локалне самоуправе 

МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

МФ Министарство финансија 

ГПУП Група за подршку управљању променама / Change management support team 

Установа Установе образовања и васпитања; с обзиром на обухват Вертикалне 

функционалне анализе Светске банке пружања услуга у просвети пре свега се 

мисли на основне и средње школе. 

ПКС Привредна комора Србије 

Дирекција Републичка Дирекција за имовину Републике Србије 

ЈЛС Јединице локалне самоуправе 

Институција Организациони облици у јавном сектору у најширем смислу: државни органи, 

органи државне управе, стручне службе Владе и стручне службе управних 

округа, организације обавезног социјалног осигурања, јавне агенције, 

установе и друге организације у јавном сектору 

„Државна управа 

плус“ 

94 институције на централном нивоу које чине тзв. групу „Државна управа 

плус“ - органи државне управе, стручне службе Владе и стручне службе 

управних округа, организације обавезног социјалног осигурања, јавне 

агенције, установе и друге организације јавном сектору чији је оснивач Влада 

или које одговарају Влади 

СРЈУ Стратегија реформе јавне управе, од 2014. Године"Службени гласник РС", бр. 

9 од 30. јануара 2014, 42 од 23. априла 2014 - исправка 

АП СРЈУ Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-2017, од 

2015. године, Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије 

реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015–2017 „Службени 

гласник РС“, број: 31/2015 

ФА Функционална анализа Светске банке 

ВФА Вертикална функционална анализа Светске банке 

ВФА просвете Вертикална функционална анализа пружања јавних услуга у просвети 

АП за оптимизацију Акциони план за оптимизацију у пружању јавних услуга у просвети, 

припремљен на основу препорука из документа Светске банке “Вертикална 

функционална анализа пружања јавних услуга у просвети”, а у сарадњи радне 

групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Групе за 

подршку управљању променама Министарства државне управе и локалне 

самоуправе 
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I УВОД 

 

Полазне основе 

1) Реформа јавне управе је једна од основних елемената структурних реформи јавног 

сектора. Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији1 (даље: СРЈУ), 

као и Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-

20172 (даље: АП СРЈУ) обухват реформских процеса са државне управе проширује 

се на систем јавне управе чија реформа представља битан услов за консолидацију 

јавних финансија и успостављање здравог привредног амбијента. 

2) Структурне промене се сматрају основном претпоставком унапређења учинка и 

резултата у процесу пружања јавних услуга. Tакве промене подразумевају 

усредсређивање на процесе и резултате, уз неопходне функционалне и 

организационе трансформације, како би се неутралисале проблематичне тачке које 

узрокују неефикасност пружања јавних услуга у различитим ресорима. При томе 

процес оптимизације не сме да угрози обављање текућих послова и пружање 

јавних услуга. 

3) Министарство државне управе и локалне самоуправе (даље: МДУЛС) координира 

свеобухватним процесом оптимизације (тзв. „rightsizing“) јавне управе у целини, али 

се промене у појединачним ресорима морају реализовати под руководством и у 

оквирима стратешких циљева ресорних министарстава.  

4) Оптимизација је дуг процес који захтева најпре сагледавање организације и 

функционисања јавне управе у целини и појединих њених подсистема. Полазећи од 

ове премисе у априлу 2015. године је отпочела друга фаза оптимизације кроз пројекат 

финансиран из ЕУ ИПА 2014 - „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у 

РС 2015-2018“, који се имплементира уз подршку Светске банке. Општи резултат 

пројекта је дубинско реструктурирање одређених сектора јавне управе са циљем 

подизања укупне ефикасности, сврсисходности и делотворности. Као први корак ка 

томе Светска банка је, у сарадњи са релевантним домаћим актерима, реализовала 

више функционалних анализа и у њима је понудила препоруке за оптимизацију. То 

су следеће функционалне анализе:  

                                                      
1 Стратегијa реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС“, број: 9/2014, 42/2014 - 

исправка) 
2 Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе 2015-2017 (Закључак Владе „Службени 

гласник РС“, број 31/2015) 
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1. Хоризонтална функционална анализа за ''Државну управу плус'' (94 

институције на централном нивоу - органи државне управе, стручне службе 

Владе и стручне службе управних округа, организације обавезног социјалног 

осигурања, јавне агенције, установе и друге организације јавном сектору чији 

је оснивач Влада или које одговарају Влади) – даље ХФА СБ,  

2. Вертикалне фунцкиналне анализе пружања јавних услуга у областима: 

2.1. просвете (даље: ВФА просвете) 

2.2. здравства (даље: ВФА здратсва),  

2.3. тзв. „социјалних служби“ (даље: ВФА социјалних служби), под којима 

се подразумевају три ресора у надлежности Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања: обавезно социјално 

осигурање, запошљавање и социјална заштита, 

3. Вертикална функционална анализа Министарства финансија и 

институција из портфолија овог министарства (даље: ВФА финансије) и 

4. Вертикална функционална анализа ресора пољопровреде и заштите 

животне средине, који су до јуна 2017. године били у надлежности 

претходног Министарства пољопривреде и заштите животне средине и 

институција из портфолија (даље: ВФА ПиЗЖС).  

 

➢ Сврха наведених функционалних анализа је да се спровођење оптимизације у свим 

подсистемима јавне управе изврши на основу добијених препорука Светске 

банке То је и превиђено као наредна фаза у пројекту „Реструктурирање и 

оптимизација јавне управе у РС 2015-2018“ у оквиру које је омогућена стручна и 

консултативна подршка свим укљученим министарствима у припреми и спровођењу 

њихових ресорних планова за оптимизацију и правилном управљању 

променама у том процесу.  

➢ Акциони план за спровођење Програма Владе3 предвиђа Приоритетни циљ 3.5: 

„Наставак реформи јавне управе - Оптимизација и реформа система плата“. Као 

међурезултати за 2018. и 2019. годину годину наведено је: Реализација 100% мера и 

активности за текућу годину дефинисаних акционим плановима за спровођење 

препорука функционалних анализа планираних за извештајни период.   

                                                      
3 Припремљен у октобру 2017. године према  Смерницама за припрему и праћење реализације Акционог 

плана за спровођење Програма Владе, које су усвојене Закључком Владе број: 021-9331/2017, од 28. 

септембра 2017. године. 
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Вертикална функционална анализа Светске банке и Акциони план за 

оптимизацију у просвети 

➢ Тим Светске банке је на ВФА просвете радио до 30. јуна 2017. године, када је 

финална верзија предата Министарству просвете, науке и технолошког развоја 

(даље: МПНТР). ВФА просвете укључује анализу функција, организације и кадрова, 

као и препоруке за побошљање квалитета рада у установама предшколског, 

основног и средњег образовања и васпитања, као најбројнијег дела просветног 

система. Након разматрања добијене анализе и препорука припремљен је овај 

Акциони план за оптимизацију пружања јавних услуга у просвети (даље: АП за 

оптимизацију).  

➢ Тај рад је захтевао стратешку и оперативну међуресорну координацију. МДУЛС је 

координатор процеса функционалне реорганизације јавне управе и његов 

задатак је да се обезбеди поштовање усвојених смерница на највишем нивоу (тзв. 

“оквир политике”). Зато је у процесу израде и спровођења овог АП за оптимизацију 

МДУЛС омогућило стручну и консултативну подршку за МПНТР.  

 

➢ МПНТР је носилац овог АП за оптимизацију и он је припремљен у сарадњи радне 

групе МПНТР и уз подршку Групе за подршку управаљању променама МДУЛС 

(даље: ГПУП), а након низа заједничких радионица и консултативних састанака 

током 2017. године.  С обзиром на разноликост надлжености МПНТР, а имајући у 

виду фокус ВФА просвете, овим планом за оптимизацију пажња је посвећена 

подсистемима основног и средњег образовања и васпитања. 

➢ За имплементацију појединачних мера из овог акционог плана неопходна је блиска 

сарадња и са другим органима и организацијама, пре свега са Министарством 

финансија (даље: МФ), МДУЛС, Републичком дирекцијом за имовину Републике 

У оквиру пројекта „Реструктурирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 

2015-2018“ МДУЛС је образовало Групу за подршку у управљању променама (на 

енглеском Change managment support team - CMST), како би се обезбедила помоћ у 

финализацији и спровођењу свих акционих планова за оптимизацију. Тај процес 

подразумева правилно управљање променама које су неопходне да би се одабране 

препоруке Светске банке из прве фазе пројекта примениле у пракси наше јавне управе. 

Посебан нагласак је на реорганизацији, интерној и екстерној комуникацији у управљању 

променом, као и аналитичкој подршци.   
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Србије (даље: Дирекција), установама образовања и васпитања (даље: установе), 

јединицама локалне самоуправе (даље: ЈЛС) и Привредном комором Србије (даље: 

ПКС), како би се обезбедило да преузете обавезе буду реализоване у складу са 

планом. 
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II ПРИКАЗ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ МЕРА ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

Опште напомене и структура Акционог плана 

Акциони план се састоји од три целине, а које прате области:  

1) Консолидација мреже установа,  

2) Оптимизација броја запослених у основним и средњим школама  

3) Побољшање продуктивности рада. 

Свака целина има означене мере и циљеве у правцу којих ће се деловати. Посебно су 

издвојене и означене: мере, резултати, индикатор (показатељ) остварења резултата по 

годинама, одговорна организација, веза са стратешким актима и са ВФА просвете. 

1. Основни критеријум за дефинисање мера је био да се њиховом реализацијом 

спроводи конкретна ПРЕПОРУКА ИЗ ВФА просвете, која је уз то довољно 

РЕЛЕВАНТНА – да позитивно утиче да спровођење реформских процеса одређених 

у стратешким документима, како би се обезбедила синергија реформских активности 

и створила неопходна основа за наставак реформе јавне управе у периоду после 

важења АП СРЈУ. 

2. Посебно значајан критеријум за одабир препорука из ВФА просвете је била њихова 

реална ИЗВОДЉИВОСТ и то у кратком року, до краја 2018. године, што је 

подразумевало и процену постојања потребних ресурса, политичке подршке итд. 

3. Приликом избора мера узета је у обзир и процена ЕФИКАСНОСТИ препорука из 

ВФА просвете, тј. да ли и колико препоруке доприносе уштедама, поједностављењу 

процедура, унапређењу продуктивности, унапређењу квалитета услуге, унапређењу 

квалитета организације. Посебно је у том смислу процењиван утицај на постављање 

основа за процес даље оптимизације. 

4. Код сваке мере одређен је конкретан резултат који се очекује, тако да се посебно 

водило рачуна о БАЛАНСУ РЕЗУЛТАТА сваке мере понаособ и свих мера укупно, 

с обзиром на свеукупне реформске активности које ће се реализовати до краја 2018. 

године.  

5. Одабир препорука из ВФА просвете резултат је КОНСУЛТАТИВНОГ ПРОЦЕСА у 

који су били укључени сви релевантни актери, пре свега из МПНТР, МДУЛС 

(укључујући и ГПУП), Министарства за европске интеграције и Генералног 

секретаријата Владе. 
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6. Спровођење АП за оптимизацију обухвата и активности чије је спровођење већ 

започело током 2017, а које ће се наставити до краја 2018. године. Дефинисане су 

почетне вредности, показатељи остварености – индикатори, као и извори 

верификације – и то на крају 2017. и на крају 2018. године. Код сваке појединачне 

мере одређен је орган (институција) који ће се сматрати одговорним (водећим) за 

реализацију и координацију активноси у спровођењу мере, као и партнерске 

институције од којих се очекује пуна сарадња са водећом.  

7. Код оних мера где су планиране измене у регулативи као неопходна основа за 

остварење планираног резултата, реално је да се прави ефекти очекују до краја 2018. 

године, али и у 2019. години и касније, што се поклапа и са временским периодом 

Акционог плана за спровођење Програма Владе. С обзиром да препоруке из ВФА 

просвете садрже и предлоге активности чије спровођење превазилази краткорочни 

период, биће неопходно да се даљи рад на свеукупном спровођењу тих препорука 

накнадно посебно планира.  

8. У оним случајевима где је индикатор мере додатна анализа или студија 

изводљивости са препорукама, процењено је да су оне неопходне како би се 

конкретизовала потреба за променом и како би се између више потенцијалних 

алтернатива утврдила конкретна политичка смерница којима ће се указати на 

очекиване ефекте потребне промене која ће се спровести. Тиме ће се обезбедити 

неопходна стручна основа, али и политичка подршка у спровођењу промене.   

9. С обзиром да је за реализацију овог АП за оптимизацију неопходна стабилна 

политичка подршка намера је да се она обезбеди кроз активности Владе и Савета за 

РЈУ, и његовог радног тела - Колегијума државних секретара. To подразумева да 

ће Савет за РЈУ вршити надзор над реализацијом овог акционог плана кроз усвајање 

периодичних извештаја о реализацији мера. Уз то, за поједине мере очекује се и 

конкретна делатност Савета за РЈУ у смислу разматрања и усвајања докумената.  

10. Институционални обухват појединих мера из АП за оптимизацију је међусобно 

различит и зависи пре свега од природе саме мере и области у којој се она спроводи. 

Код неких мера је наведено да су то само установе образовања и васпитања, док су 

код других у питању и органи државне управе, пре свега МФ, МДУЛС, Дирекције и 

ЈЛС. На институционални обухват су утицали и наведени критеријуми изводљивости 

током краткорочног периода до краја 2018. године. Зато поједине мере из АП за 

оптимизацију треба посматрати као почетак процеса који ће се наставити и у периоду 

од 2019. и даље. 
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11. Посебна пажња посвећена је успостављању синергије између појединачних мера из 

овог плана са актуелним реформским процесима МПНТР и СТРАТЕШКИМ 

ДОКУМЕНТИМА у области просвете4, како би се обзебедио стратешки правац 

оптимизације и избегло непотребно преклапање активности и неефикасна употреба 

ограничених ресурса.    

12. Начелно, методологија за имплементацију овог АП за оптимизацију биће 

заснована на принципима правилног управљања променама, што би у зависности од 

конкретних околности и потреба МПНТР обухватило, али не мора да буде 

ограничена на: 

- Прелиминарно истраживање, провера расположиве документационе основе и 

извештаја, прикупљање података и додатна аналитика,  

- Упоредна анализа искустава нових чланица ЕУ и кандидата за чланство у ЕУ,  

- Упитник за добијање или проверу одређених података, 

- Полуструктурирани интервјуи и „фокус групе“, 

- Радионице, презентације и консултативни састанци ради договора 

представника укључених институција и других заинтересованих страна око 

приступа и принципа у реализацији мере, 

- Израда прелиминарних докумената, 

- Презентација израђених прелиминарних докумената и прикупљање 

коментара и препорука за њихову финализацију,   

- Израда финалних докумената и иницирање прописаних поступака за њихово 

усвајање код надлежних органа или тела. 

 

Образложење појединачних мера из Акционог плана за оптимизацију  

 

Област 1) Консолидација мреже установа 

 

Мера 1.1 – Оптимизација мреже средњих школа  

 

Сврха и обухват мере 

- У циљу унапређење средњешколског образовања потребно је размотрити 

могућности за боље коришћење и прерасподелу расположивог простора 

                                                      
4 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године ("Службени гласник РС", број 107/2012) и 

Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године (Закључак Владе 

РС, "Службени гласник РС", број 16/2015) 
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(објеката, радионица, газдинстава...), али и саме мреже установа као би више 

одговарала демографским приликама и потребама локалне самоуправе и 

привреде.  

- Полазећи од подзаконских аката који регулишу критеријуме и стандарде за 

финансирање средњих школа5 овом мером ће бити обухваћене школе које 

испуњавају неки од постојећих критеријума:  

o средње стручне школе које укључују четворогодишње и трогодишње 

образовне профиле, са мање од 15 одељења,  

o изузетно, средње стручне школе које укључују само трогодишње 

образовне профиле,  са мање од 12 одељења,  

o када су две средње школе у истој згради,  

o када је једна од две средње школе у изнајмљеној  згради,  

o када је једна од две средње школе без фискултурне сале и сл.  

Примена ових критеријума ће узети у обзир степен развијености одређених 

подручја, демографске карактеристике и прописе о заштити мањинских права.     

- На основу анализе Сектора за средње образовање МПНТР, а у циљу 

консолидације мреже средњих школа, од укупно 516 средњих школа (гимназије, 

средњих стручних школа, мешовите, музичке и балетске, школе за образовање 

одраслих, за децу са сметњама у развоју и др.) 93 испуњавају један од 

постављених критеријума. До краја 2018. године 46 средњих школа ће бити 

обухваћено овом мером и то су школе које се налазе у истом месту, близу једна 

друге (често у истој згради) тако да налазимо да наведени критеријуми неће 

утицати на степен напуштања школовања, због консолидације мреже средњих 

школа.  

Веза са ВФА за просвету и стратешким документима 

- Први нацрт ВФА за просвету од 30. октобра 2015. препоручује да се смањи број 

школа са малим бројем ученика, колико год је то могуће кроз њихово спајање. 

- Ова мера је у складу са овим Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. 

Године и пратећим Акционим планом за њену реализацију. Конкретно, 

омогућава се извршење посебног циља „Повећање ефикасности употребе свих 

                                                      
5 Пре свега Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/2015, 84/2015, 73/2016)  
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ресурса образовања“ и Акције број 19 (ознака ПУ-СО03) - Оптимизација мреже 

средњих школа. 

Реализатор и ефекти 

- Реализатор је МПНТР у сарадњи са јавним установама средњег образовања, 

јединицама локалне самоуправе и Дирекцијом. 

- До краја 2017. извршиће се оптимизација простора за осам средњих школа у 

Београду кроз премештање седишта школа. Резултат ове акције је ослобађање 

простора који су досад користиле што ће довести до смањења трошкова и боље 

искоришћености преосталог простора. Ове ослобођене објекте користиће друге 

установе. Грађевинска школаБеоград је пресељена у просторије Грађевинско-

техничке школе „Бранко Жежељ“ и ослободила простор за Математички 

факултет. Процењена уштеда износи око 1.750.000 еура. ОШ „Стари град“ је 

угашена и у њене просторије усељава се Спортска гимназија која није имала своје 

просторије до сада. Процењена уштеда на изградњи објекта са спортском салом 

износи 2.000.000 еура. Техничка школа „Змај“ из Земуна сели се у Техничку 

школу „Нови Београд“ и ослобађа простор за Средњу школу „Политехника“ која 

има већи број ђака и потребе за простором. Процењена уштеда је око 1.000.000 

еура. У један од простора „Политехнике“ пресељава се Музичка школа 

„Станислав Бинички“ која је до сада била смештена у неадекватном простору. На 

овај начин решава се и њихов проблем уз процену уштеде ос 1.500.000 еура. 

Техничка школа за дизајн коже је пребачена у Школу за дизајн текстила и 

ослободила је зграду у центру Београда која се тренутно реновира и биће 

искоришћена у складу са потребама просвете. Процењена вредност зграде је 

1.600.000 евра.  

До краја 2018. године извшиће се спајање средњих стручних школа по 

хоризонтали. Планирано је спајање 46 средњих стручних школа које ће 

резултирати њиховим смањењем на 23 средње школе. Ово ће обухватити школе 

са малим бројем одељења које се налазе у истом месту, а у неким случајевима, и 

у истој згради. На основу аналитичке процене ово ће довести до смањења броја 

запослених у управама школа (директор, секретар, шеф рачуноводства, 

административни радник) за око 80 запослених, те се могу се очекивати уштеде 

од око 5 милиона динара на месечном нивоу (око 60 милиона на годишњем 

нивоу).   
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Збирни ефекти уштеде за 2017. и 2018. годину, због примене ове мере, су 

6.100.000 евра на објектима и око 60 милиона динара годишње на запосленима.  

Мера 1.2 – Оптимизација мреже основних школа 

 

Сврха и обухват 

- У циљу унапређења основношколског образовања и васпитања потребно је 

извршити оптимизацију мреже основних школа како би више одговарала 

демографским трендовима и како би се повећала ефикасност употребе свих 

ресурса. 

- У склопу ове мере извршиће се анализа целокупног просторног размештаја 

основних школа и на основу добијених препорука извршиће се измена Уредбе 

која уређује критеријуме за доношење Акта о мрежи основних школа. 

Веза са ВФА за просвету и стратешким документима 

- ВФА за просвету препоручује да се смањи број школа са малим бројем ученика 

колико год је то могуће кроз спајање или припајање установа.  

- Ова мера омогућава повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања 

што је један од циљева дугорочног развоја образовања предвиђен Стратегијом 

развоја образовања у Србији до 2020. године, и у складу је са Акцијом број 11 

(ознака ПУ-ОШ03) - Оптимизација мреже основних школа, која је предвиђена 

Акционом плану за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. 

године. 

Реализатор и ефекти 

- Водећа институција је МПНТР у сарадњи са Дирекцијом, локалним 

самоуправама и другим оснивачима основних школа. У реализацији мере 

сарађује се са Светском банком која врши анализу постојеће мреже основних 

школа на основу које ће формирати препоруке за нову мрежу. 

- До краја 2017. године МПНТР ће позвати локалне самоуправе да усагласе 

постојеће акте о мрежи основних школа на основу извештаја Светске банке.  

- До краја 2018. године доношење нове мреже основних школа и достављање на 

сагласност МПНТР-у. 
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Област 2) Оптимизација броја запослених у основним и средњим школама 

 

Мера 2.1 – Доследна примена регулативе о формирању одељења у школама у свим 

разредима  и регулативе о критеријумима за планирање уписа у средње школе 

 

Сврха и обухват 

- Сврха ове мере је оптималнија употреба расположивих људских ресурса, што ће 

утицати и на оптималнију коришћење расположивих финансијских средстава за 

рад основних и средњих школа. То ће се остварити тако што ће се израдити ново 

Стручно упутство за формирање одељења и применити на све разреде у основним 

и средњим школама. Ранија стручна упутства су се примењивала само на 1. и 5. 

разред у основној школи и 1. разред у средшкој школи.   

- Мером ће бити обухваћене основне школе, средње школе, школе за ученике са 

сметњама у развоју, музичке и балетске школе и школе за основно образовање 

одраслих. 

Веза са ВФА за просвету и стратешким документима 

- Према ВФА просвете смањење броја школа са мањим бројем ученика помоћи ће 

да се концентришу ресурси у мањем броју школа, што ће помоћи у побољшању 

квалитета наставе и ефикасности трошкова.   

- Остварењем резултата ове мере из АП за оптимизацију повећаће се ефикасност 

употребе свих ресурса образовања што је један од циљева дугорочног развоја 

образовања предвиђен Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године, 

а у том погледу је планирана и Акција број 122 (ознака: ФО-ПУ09) - Финансијска 

подршка оптимизацијама мрежа предшколских установа, основних и средњих 

школа према броју уписаних ученика. 

Реализатор и ефекти 

- Реализацију спроводи МПНТР у сарадњи са јавним установама: основним и 

средњим школама. 

- Појачаном контролом од стране МПНТР обезбедиће се да све основне и средње 

школе доследно примењују Стручно упутство за формирање одељења на све 

разреде у основним и средњим школама   

- Очекивани ефекти су смањење броја одељења у основним школама за око 500 

одељења и у средњим школама за око 350, у школској 2017/18 години, у односу 
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на школску 2016/17 годину. Очекиване финансијске уштеде су око 250 и 350 

милиона динара годишње.  

 

Мера 2.2 – Регулисање запослених за чијим радом је у потпуности престала 

потреба 

 

Сврха и обухват 

- Омогућити да се запосленима који не могу бити распоређени у друге установе и 

за чијим радом је у потпуности престала потреба раскине радни однос и исплате 

отпремнине у складу са законом и другим прописима. 

- Ова мера ће се примењивати на запослене у основним и средњим школама. По 

тренутним подацима таквих запослених је око 400. 

 

Веза са ВФА за просвету и стратешким документима 

- Према ВФА просвете смањење броја школа са мањим бројем ученика помоћи ће 

да се концентришу ресурси у мањем броју школа, што ће помоћи у побољшању 

квалитета наставе и ефикасности трошкова.   

- Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања је један од циљева 

дугорочног развоја образовања предвиђен Стратегијом развоја образовања у 

Србији до 2020. године и ова мера је управљена остварењу тог циља. 

 

Реализатор и ефекти 

- Реализатор је МПНТР у сарадњи са МДУЛС и МФ.  

- Конкретни ефекти ове мере зависе од околности појединачних случајева, али се 

очекује да ће омогућити финансијске уштеде и бољу искоришћеност постојећих 

ресурса. Анализа очекиваних ефеката ће се извршити кроз њени спровођење 

 

  



16 

 

Област 3) Побољшање продуктивности рада 

 

Мера 3.1 – Преузимање запослених за чијим радом је привремено престала потреба 

и запослених са непуном нормом 

 

Сврха и обухват 

- Омогућити запосленима да буду преузети у друге установе како би допунили 

своје норме. Тиме ће се они максимално радно ангажовати што ће побољшати 

продуктивност установе и омогућити ефикасну употребу свих ресурса. 

- Ова мера ће се примењивати на запослене у основним и средњим школама. На 

дан 1. септембар 2017. године 4600 запослених у основним и среддњим школама 

су били у статусу да је за њиховим радом у потпуности или делимично претсла 

потреба, а 7300 запослених је имало непуну норму часова. Намера је да се овом 

мером преполови овај број. 

 

Веза са ВФА просвете 

- ВФА просвете препоручује да се унапреди продуктивност на основним 

пословима како би се смањио и прилагодио неопходан број запослених, као и да 

провере, модификују и примене организационе норме које имају утицај на број 

запослених у школама. 

- Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања је један од циљева 

дугорочног развоја образовања предвиђен Стратегијом развоја образовања у 

Србији до 2010. године чија ће се реализација подржати кроз спровођење ове 

мере. 

 

Реализатор и ефекти 

- Реализатор је МПНТР у сарадњи са МДУЛС и МФ.  

- Конкретни ефекти ове мере зависе од околности појединачних случајева, али се 

очекује да ће омогућити финансијске уштеде и бољу искоришћеност постојећих 

ресурса. Анализа очекиваних ефеката ће се извршити кроз њени спровођење. 
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Мера 3.2 – Оптимизација обављања заједничких и пратећих послова у установама 

на нивоу локалних самоуправа 

 

Сврха и обухват 

- Формирање заједничких служби које обављају пратеће послове за јавне установе 

у просвети, и то начелно на нивоу ЈЛС, треба да побољша квалитет обављања тих 

послова, а да истовремено омогући уштеде и ефикаснију употребу расположивих 

средстава и ресурса. У досадашњој пракси постоје позитивни примери таквог 

организовања пратећих послова, где су у оквиру једне ЈЛС организоване 

заједничке службе које обављају рачуноводствене, правне, кадровске и друге 

пратеће послове за више установа. Они тренутно функционишу на различитим 

основама и режиму.  

- Потребно је урадити студију којом би се анализирали ефекти и допринос 

обједињавања пратећих послова побољшању квалитета образовања, анализирале 

моогућности и алтернативе за спровођење ове мере и дале препоруке за 

оптимални метод организовања таквих заједничких служби. Студијом 

изводљивости ће се сагледати могућности за обједињавање пратећих послова за 

све установе на територији једне или више ЈЛС. 

 

Веза са ВФА у просвети и стратешким документом 

- Препорука ВФА просвете је да се Побољша административна продуктивност (и 

да се усмере процедуре) и процени изводљивост консолидације управљања у 

школама са малим бројем ученика. Рационализација административних 

процедура и смањење захтева за директоре и наставнике школа обезбедиће им 

више времена да се усредсреде на своје основне задатке везане за спровошење 

плана и програма у образовању и васпитању.  

- Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања је један од циљева 

дугорочног развоја образовања предвиђен Стратегијом развоја образовања у 

Србији до 2010. године чија ће се реализација подржати кроз спровођење ове 

мере. 
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Реализатор и ефекти 

- Реализатор је МПНТР у сарадњи са МДУЛС, МФ и ЈЛС. 

- Усвајањем новог Закона о систему образовања и васпитања6 створени су услови 

да више установа на територији јединице локалне самоуправе може, из реда 

запослених, да организује заједничку стручну службу, у складу са одлуком 

органа управљања установа и сагласност Министарства. Заједничка стручна 

служба може да обавља финансијско-рачуноводствене, административне, правне, 

помоћно-техничке и послове одржавања. Она може да има и логопеда, 

дефектолога и социјалног радника који обављају стручне послове за више 

установа.  

- Конкретни ефекти ове мере зависе од појединачних случајева, али се очекује да 

ће омогућити финансијске уштеде и бољу искоришћеност постојећих ресурса. 

Анализа очекиваних ефеката ће се извршити кроз спровођење ове мере. Како би 

се  они утврдили и припремили сви неопходни основи за њено спровођење у 2018. 

години ће се припремити студија изводљивости са препорукама за начин 

реализације формирања заједничких стручних служби. 

 

Мера 3.3 – Унапређивање понуде образовних профила у складу са потребама 

привреде 

 

Сврха и обухват 

- Омогућити укидање образовних профила који немају потражњу на тржишту рада 

и њихова замена атрактивнијим образовним профилима који омогућавају брже 

запослење. Формирана је мрежа институционалног партнерства која обухвата 

јединице локалне самоуправе, послодавце и установе образовања а са 

релевантним представницима ових институција Сталном конференцијом градова 

и општина Србије и Привредном комором Србије потписани су уговори о 

сарадњи и заједничком раду. У овом процесу развијено је и припремљено за 

примену у школској 2017/18 пет нових образовних профила. Ови профили 

представљају директан и брз одговор на утврђене недостајуће потребе привреде 

и израђени су по методологији која је укључивала сталну координацију са 

стручњацима из света привреде.  

                                                      
6 Члан 134. Закона о о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017) 
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- Реализација ће се одвијати у складу са моделом дуалног образовања за који је 

усвојен посебни Закон о дуалном образовању7. 

- У школској 2017/18. у 49 средњих стручних школа биће реализован неки од 19 

образовних профила конципираних за дуални модел учења што између осталог 

подразумева значајан број часова намењених практичној настави. 

- Поред тога 43 образовна профила ће бити реализовани са елементима дуалног 

образовања. Ови профили ће у школама које су обезбедиле сарадњу са 

послодавцима, бити реализовани по моделу дуалног образовања што 

подразумева учење кроз рад у предузећима или школским учионицама-

радионицама у максималној могућој мери. 

 

Веза са ВФА у просвети 

- ВФА просвете препоручује да је за оптимизацију неопходно консолидаовати број 

образовних профила у средњем стручном образовању. 

- Ова мера је у складу са циљевима дугорочног развоја образовања који су 

предвиђени Стратегијом развоја образовања у Србији до 2010. Године, а посебно 

са циљем „Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања”. Такође, 

Акционим планом за спровођење те стратегије предвиђена је Акција број 30 - 

Усклађивање мреже стручних школа и понуда образовних програма (профила) са 

потребама привреде. 

 

Реализатор и ефекти 

- Смањење укупног броја места које се планирају у домену стручног образовања 

за 2,28%,  како би понуђени број места био усклађен са потражњом односно 

бројем ученика који уписују средње образовање. На овај начин се у највећој мери 

утиче на оптимизацију броја ученика у одељењима односно спречавање појаве 

великог броја одељења са малим бројем ученика. 

- Смањење квоте понуде профила у четворогодишњем трајању у подручју 

економије, права и админстрације за 6.29 % у складу са актуелним трендовима на 

тржишту рада и у циљу оптимизације мреже профила у овој области. 

- Повећање квота занатских – трогодишњих профила у већем броју подручја рада 

(грађевинарство 15%, шумарство и обрада дрвета 33%, текстилство и кожарство 

                                                      
7 Закон о дуалном образовању ("Службени гласник РС", број 101/2017) 
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47%, трговина угоститељство и туризам 3%) као одговор на идентификован 

недостатак квалификованих лица са занимања ове врсте и истовремено боље 

трендове њиховог запошљавања након завршетка образовања. 

- Повећање квота у подручју саобраћај који постаје све значајнија привредна грана 

у Србији уз развој профила из домена логистике и шпедиције до сада 

непостојећих у нашем систему. 

 

Додатак: Табела Акционог плана за оптимизацију пружања јавних услуга у 

просвети 


