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Датум: 
23.2.2022. 

Време почетка: 11.00 
Време завршетка: 12.30 

Место: Палата Србије, Булевар 
Михајла Пупина 2, сала 233, 
Београд. 

Присутни чланови 
Секторског већа (СВ) 

1. проф. др Светлана Карић,председница, Конференција 
академија и високих школа Србије; 

2. Снежана Милошевић Јешић, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања; 

3. Јелена Јаковљевић, Привредна комора Србије и 
репрезентативна удружења послодаваца; 

4. Милорад Јовановић, Привредна комора Србије и 
репрезентативна удружења послодаваца; 

5. Проф. др Јован Миљковић, Савет за стручно образовање и 
образовање одраслих; 

6. Тања Илић, Национална служба за запошљавање; 
7. Снежана Богдановић, Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања; 
8. Милан Гајић, Удружење средњих школа за подручје рада 

пољопривреда; 
9. Весна Прцовић, Заједница уметничких школа; 
10. Бранко Стојков, Заједница гимназија; 
11. др Немања Тасић,  Синдикат високог образовања Србије; 
12. др Весна Војводић Митровић, Грански синдикат просветних 

радника Србије „Независност“; 
13. Борка Вишнић, Синдикат образовања Србије; 
14. Иван Станковић, Унија синдиката просветних радника Србије; 
15. Радмила Додић, Конфедерација слободних синдиката; 
16. Сњежана Павловић, Синдикат радника у просвети Србије;  
17. Мирјана Милановић, Друштво андрагога Србије;  
18. Снежана Жугић, Министарство омладине и спорта.  

Одсутни чланови СВ 1. проф. др Јасна Љ. Парлић Божовић – Конференција 
универзитета Србије; 

2. доц. др Александар Пајић – Министарство просвете науке и 
технолошког развоја. 

Друга лица присутна на 
седници СВ 

 

Координатор СВ Сања Милетић, координатор за подршку секторском већу у Агенцији 
за квалификације 

Тачке дневног реда  

1.  Усвајање Дневног реда са 10. седнице Секторског већа 

2.  Усвајање Записника са 9. седнице Секторског већа  

3.  Усвајање Годишњег извештаја о раду за 2021. годину  

4.  Извештавање Радних група СВ за израду Иницијатива „Васпитач“ и „Предметни наставник“ 

5.  Разно 
 

РЕДНИ БРОЈ СЕДНИЦЕ: 10. 



  

 

 

ТАЧКА  1. 
Закључак Дневни ред десете седнице усвојен је једногласно.  

 
Резултати гласања су: 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН/А 

17 0 0 

Напомене Десетом седницом Секторског већа, водила је и њеним радом координирала председница 
Секторског већа проф. др Светлана Карић.  
 
Након што је утврђено да седници присуствује довољан број чланова за одлучивање и рад Већа, 
приступило се усвајању предложеног дневног реда. Према Пословнику о раду Секторског већа 
(члан 16.), кворум чини више од половине од свих чланова Секторског већа.  

ТАЧКА  2. 
Закључак Записник са девете седнице Секторског већа за сектор образовања и васпитања, 

усвојен је једногласно. 
 
Резултати гласања су: 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН/А 

17 0 0 

Напомене Према Пословнику о раду Секторског већа (члан 16.), кворум за усвајање Записника са 
девете седнице чини више од половине од свих чланова Секторског већа.  

ТАЧКА  3. 
Закључак Годишњи извештај о раду за 2021. годину, усвојен је једногласно. 

 
Резултати гласања су: 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН/А 

17 0 0 
 

Напомене Председница Секторског већа, Светлана Карић је известила чланове о активностима чланова 
секторског већа, тј. детаљно образложила Годишњи извештај о раду за 2021. годину. 
Председница и чланови секторског већа су похвалили рад секторског већа.   
 
Према Пословнику о раду Секторског већа (члан 16.), кворум чини више од половине од свих 
чланова Секторског већа.  
При одлучивању о овој тачки дневног реда учествовало је 17 чланова секторског већа. Седници 
се приључила током 3. тачке дневног реда члан Секторског већа  Радмила Додић, испред 
предлагача Конфедерација слободних синдиката која је гласала и за претходне тачке дневног 
реда. 

ТАЧКА 4. 
Закључак Секторско веће израдиће Предлоге Иницијатива за развијање и усвајање стандарда 

квалификације „Васпитач“ и „Предметни наставник“ до 31. марта 2022. године 
 
Предлог да нов члан Секторског већа Бранко Стојков, испред предлагача Заједница 
гимназија, буде члан Радне групе за припрему Иницијативе за развијање и усвајање 
стандарда квалификације „Предметни наставник“  усвојен је једногласно. 
 
 



  

 

 

Резултати гласања су: 

ЗА ПРОТИВ УЗДРЖАН/А 

17 0 1 
 

Напомене Председница Секторског већа, Светлана Карић известила  је чланове о активностима 
чланова Радне групе за припрему Иницијатива за развијање и усвајање стандарда 
квалификације „Васпитач“. Сања Милетић, координатор за подршку секторском већу 
известила је чланове секторског већа о предстојећем састанку Агенције за 
квалификације, Министарства посвете, науке и технолошког развоја и представника 
Радне групе за припрему Иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације 
„Васпитач“ у циљу спровођења Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици 
Србији до 2030. године  ("Службени гласник РС", број 63 од 23. јуна 2021.), те у складу с 
акционим планом 1.5.1.1. Развијање стандарда квалификација за квалификације учитељ, 
наставник предметне наставе и васпитач на националном нивоу . 
Председница је истакла да је нацрт Иницијалног предлога „Васпитача“ израђен, а да се 
Елаборат очекује до 28.2.2022. Након чега ће ова Иницијатива бити прослеђена на 
усаглашавање радној групи, те и осталим члановима секторског већа.  
Председница Секторског већа, Светлана Карић и проф. др Јован Миљковић известили су 
чланове о активностима чланова Радне групе за припрему Иницијативе за развијање и 
усвајање стандарда квалификације „Предметни наставник“. Члан радне групе проф. др 
Јован Миљковић представио је изазове с којим се сусрео при изради Иницијалног 
предлога за развијање и усвајање стандарда квалификације „Предметни наставник“  као 
и да је добио коментаре од колегиница  из Центра за образовање наставника 
Филозофског факултета, Универзитет у Београду, те је договорено да се радни нацрт, као 
и коментари из Центара за образовање наставника пошаљу свим члановима секторског 
већа, те да радна група накод добијених коментара, настави рад на унапређењу 
Иницијативе. Такође је договорено да се одржи састанак Радне групе са колегиницама 
из Центра за образовање наставника.  
Сања Милетић, координатор за подршку секторском већу, известила је чланове 
секторског већа о радном нацрту Иницијативе за развијање и усвајање стандарда 
квалификације „Мастер професор биологије“ коју израђује Секторско веће за сектор 
природних наука, математике и статистике и Билошки факултет, Универзитет у 
Београду, а који коореспондира с претходно наведеним Иницијалним предлогом 
„Предметни наставник“ и најавила да ће овај нацрт бити послат свим члановима 
Секторског већа за сектор образовања и васпитања . 
Сања Милетић, координатор за подршку секторском већу  позвала је све чланове 
секторског већа да предложе стручњаке из релевантне области који би могл и да пруже 
додатну стручну подршку при изради Иницијатива.  
Чланови секторског већа препознали су потребу за ширим консултативним процесом са 
свим релевантним институцијама/партнерима, те је члан секторског већа Мирјана 
Милановић, испред Друштва андрагога Србије, предложила да се у складу с 
Комуникационом стратегијом Секторског већа за сектор образовања и васпитања, 
коначни нацрт Иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације 
„Предметни наставник“ представи осталим секторским већима.  
 
Члан секторског већа Бранко Стојков, испред предлагача Заједница гимназија,  био је 
сагласан с предлогом председнице Секторског већа да буде члан Радне групе за 
припрему Иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације „Предметни 
наставник“ и замени у радној групи претходног члана секторског већа испред истог 



  

 

 

предлагача, а у складу с Одлуком о оснивању Секторског већа за сектор образовањa и 
васпитањa "Службени гласник РС", бр. 104/18, 57/19, 14/20, 38/21, 9/22. 
При одлучивању о овој тачки дневног реда учествовало је 18 чланова секторског већа. 
Члан секторског већа Бранко Стојков будући да се претходно позитивно изјаснио био је 
уздржан током гласања. Током 4. тачке дневног реда седници се приључила и гласала 
члан Секторског већа Снежана Жугић, испред предлагача Министарство омладине и 
спорта. 

ТАЧКА 5. 
Закључак Под тачком Разно није било разматрања предлога. 

Напомене  

 
Записник 
сачинила: 
 
Датум: 

Сања Милетић, координатор за подршку секторском већу у Агенцији за 
квалификације 
 
28.02.2022. 

 
Број: 608-04-005/2022 
 
У Београду 26.9.2022. гoд. 
 

 

 
ПРЕДСЕДНИК  

СЕКТОРСКОГ ВЕЋА ЗА СЕКТОР  
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

проф. др Светлана Карић 
 


