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Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  

UNICEF Србија и 

Центар за образовне политике 

објављују 

Позив школама за достављање пријава за учешће у пројекту 

„Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије“ 
Успостављање и спровођење механизма за рану идентификацију ученика у 

ризику од осипања, реаговање и реализацију мера превенције и интервенције на 
нивоу школе 

 
UNICEF и Центар за образовне политике, у сарадњи са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја, реализују пројекат „Спречавање осипања ученика из образовног 
система Републике Србије - yспостављање и спровођење механизма за рану идентификацију 
ученика у ризику од осипања, реаговање и реализацију мера превенције и интервенције на 
нивоу школе“. Циљ пројекта је да допринесе смањењу осипања и раног напуштања школе 
деце и младих кроз успостављање и спровођење механизама за рану идентификацију 
ученика у ризику од осипања, реаговање и реализацију ефикасних мера превенције и 
интервенције на нивоу школе.   

У Стратегији развоја образовања у Србији до 2020. године превенција осипања из образовног 
система у Србији је препозната као један од приоритета у циљу унапређења квалитета и 
образовања и запошљивости. Последњих неколико година, кроз законски оквир у области 
образовања уведен је низ мера које су директно и/или индиректно усмерене и на превенцију 
осипања (успостављање интерресорних комисија и инклузивно образовање, увођење 
педагошких асистената, увођење обавезног припремног предшколског програма, 
афирмативне акције приликом уписивања деце из осетљивих група, школски акциони 
планови за превенцију осипања итд). Такође, прописана је и обавеза Националног 
просветног савета (НПС) и Савета за стручно образовање и образовање одраслих (ССООО) за 
праћење, анализирање и давање препорука за смањење осипања ученика и утврђивање 
предлога мера за наставак образовања особа које су напустиле систем. Поред обавеза које 
имају тела на националном нивоу, и школе имају обавезу да унесу у Школски развојни план 
мере за превенцију осипањ, да их реализују и прате. Овај пројекат има за циљ да заједно са
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школама и националним институцијама развије мере за препознавање ученика у ризику и 
одговарајуће мере интервенције на нивоу школе.   
 
Пројекат “Спречавање осипања ученика из образовног система Републике Србије“ биће 

спроведен у 10 основних и средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина или  јединица локалне самоуправе, а које се налазе на територији 

општина/градова даље наведених у овом Позиву. Пројекат има за циљ да смањи осипање 

ученика у изабраним школама, да тестира креиране препоручене мере и пружи 

системске препоруке, као и да оснажи капацитете школа за самостално креирање и 

спровођење политика у овој области. Пројекат ће трајати од априла 2014. године до 

октобра 2016. године, и обухватаће школску 2014/2015. и 2015/2016. годину.   

 
Пријављивањем на овај позив школе добијају могућност да буду изабране за учешће у 
пројекту а самим тим и да:  
 

 учествују у  иницијативи која ће директно допринети креирању системских мера 
усмерених на превенцију осипања ученика као једног од приоритета националних 
образовних политика; 

 оспособе запослене у школи за израду, реализацију и праћење мера за превенцију 
осипања кроз циклус обука и консултација; 

 унапреде школско развојно планирање нарочито у смислу креирања мера за 
превенцију осипања; 

 добију стручну подршку при креирању, успостављању и реализацији механизама за 
спречавање осипања; 

 добију грантове за реализацију активности дефинисаних пројектом у износу од  
10.000 $ (десет хиљада америчких долара у динарској противвредности);  

 учествују у размени добрих пракси.  
 
За учешће у пројекту могу се пријавити све основне и средње школе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе из следећих 
општина/градова1:  
 
Алексинац, Бела Паланка, Бојник, Бор, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Врање, 

Врбас, Гаџин Хан, Житорађа, Зрењанин, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лебане, 

Лесковац, Неготин, Нови Кнежевац, Нови Пазар, Панчево, Параћин, Пирот, Прешево, 

Прокупље, Сјеница, Смедерево, Сурдулица, Тутин и Шабац. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Ове општине/градови су изабране на основу критеријума који су важни предиктори ризика за осипање. 
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Документација потребна за пријаву:  
 

1. Образац за пријаву за учешће у реализацији пројекта (Образац бр. 1 у прилогу овог 
конкурса)  

2. Одлука Наставничког већа2 о подршци за пријављивање односно укључивању школе у 
пројекат (Образац бр. 2 у прилогу овог конкурса) 

3. Одлука Школског одбора3 о подршци за пријављивање односно укључивању школе у 
пројекат (Образац бр. 3 у прилогу овог конкурса). 
 

Достављање пријаве 
 
За учешће у пројекту школе се пријављују у електронској форми тако што достављају изнад 
наведену документацију (попуњене обрасце од 1-3) која је саставни део овог конкурса. 
 
Попуњени формулар за пријаву, заједно са осталом наведеном документацијом, потребно је 
доставити електронским путем на адресу prevencijaosipanja@cep.edu.rs најкасније до 
14.05.2014. године (укључујући и 14.05.2014 године до 17 часова).  
 
По истеку рока за доставу пријава, радна група сачињена од представника МПНТР, UNICEFа и 
Центра за образовне политике ће извршити одабир школа а према критеријумима који су 
наведени у наставку. Школе које буду изабране за учешће у пројекту биће благовремено 
обавештене о наредним корацима и ближе упознате са пројектним активностима. Први скуп 
са представницима изабраних школа планиран је у другој половини маја 2014. године у 
Београду.  
 
Критеријуми за избор школа  
 
Избор школа за учешће у пројекту извршиће се на основу следећих критеријума: 

1. Одговарајући људски капацитети који могу бити укључени у реализацију пројекта на 
нивоу школе  

2. Број ученика под ризиком од осипања  
3. Мотивисаност свих запослених у школи да учествују у пројекту, што подразумева: 

 спремност и заинтересованост да кроз различите обуке продубе своја знања и 
унапреде капацитете и тиме допринесу побољшању квалитета образовања за све 
ученике у школи; 

 спремност и заинтересованост да осмисле, реализују и прате остваривање мера 
које ће допринети бољој идентификацији ученика под ризиком од осипања;  

 спремност да се унапреди сарадња са родитељима и локалном заједницом; 
 спремност да редовно присуствују консултацијама као и другим активностима које 

ће бити организоване током процеса спровођења пројекта; 
 посвећеност процесу редовног прикупљања података неопходних за праћење и 

евалуацију пројекта. 
 

                                                           
2
 Потписана од стране директора школе и оверена печатом школе 

3
 Потписана од стране председника школског одбора 

mailto:prevencijaosipanja@cep.edu.rs
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4. Искуство у сарадњи са локалним партнерима - представници општина, локалне 
канцеларије за младе, локалне НВО, центри за социјални рад, интерресорна комисија 
итд.  

 
Од максималног броја бодова, критеријум 1 носи 25 %, критеријум 2 – 30%, критеријум 3 – 
35%, а критеријум 4 - 10% бодова.  
 
Зa све додатне информације у вези са конкурсом можете се обратити на број телефона 
011/3230 105 или е-mail: prevencijaosipanja@cep.edu.rs 
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