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  Јавни позив за стављање на листу лица  

компетентних у области инклузивног образовања и васпитања 
за школску 2015/16. и 2016/17. годину 

 

На основу члана 64. став 7. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 
број  55/13) и члана 12. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 
55/13),  Министар просвете, науке и технолошког развоја објављује јавни позив за утврђивање 

листе лица компетентних у области инклузивног образовања и васпитања. 

Стручњаци са ове листе ће бити ангажовани на пословима подршке установи и/или 
родитељу/старатељу, детету/ученику за кога је затражена додатна подршка у образовању  и 
васпитању: 

- пружање подршке у организацији рада установе и/или стручних тимова,  
- прилагођавање приступа образовању детета/ученика,   
- укључивање детета/ученика у вршњачку групу,  
- израда, примена и евалуација ИОП-а,  
- помоћ родитељима приликом доношења одлука о образовању и избору занимања детета 

/ученика,  
- успостављању интерресорне сарадње на локалном нивоу и 
- другим пословима  у вези са образовном и социјалном инклузијом.  

 

Захтев за стављање на листу лица компетентних у области инклузивног образовања и васпитања 
могу поднети запослени у образовању и васпитању са најмање осам година радног искуства, 
положеним испитом за лиценцу, најмање три године искуства у спровођењу инклузивног 
образовања и који имају остварене резултате у развоју образовања и стечен професионални 

углед, као и други стручњаци који својим активностима доприносе унапређивању праксе 
инклузивног образовања и васпитања.  
 
Пријава кандидата треба да садржи: 

 личне податке и радну биографију кандидата / кандидаткиње; 

 мотивационо писмо; 

 опис свог примера добре праксе укључивања деце/ученика из осетљивих група у редован 
образовни систем и континуираног пружања подршке за њихово напредовање; 

 минимум  две препоруке које сведоче о доследном пружању квалитетне подршке свој 
деци са којом ради, ангажовању у подршци запосленима у својој установи и/или  
запосленима у другим установама у имплементацији  ИО (једну препоруку директорa и 
СТИО  школе/установе, надлежнe ШУ или друге релевентне институције/удружења и сл, а 
другу препоруку Мрежe подршке инклузивном образовању) 

 доказе о стручном усавршавању у области инклузивног образовања. 
 

Предност да буду стављени на листу лица компетентних у области инклузивног образовања имају 
кандидати који испуњавају следеће критеријуме: 1) имају искуство у пружању подршке у области 
инклузивног образовања другим запосленима у образовању 2) познају прописе и процедуре у 
спровођењу инклузивног образовања, 3) имају објављене радове или јавне наступе који 



2 

 

промовишу и заговарају инклузивно образовање; 4) аутори су и водитељи обука у области 
инклузивног образовања.  

Захтев за стављање на листу лица сa доказима потребно је доставити на адресу: Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја, Група за социјалну инклузију, Немањина 22-26, 11 000 
Београд, са назнаком: „Јавни позив за листу лица за ИО”.  

Рок за подношење захтева је 6. мај 2016. године (20 дана од дана оглашавања јавног позива 
на интернет страници Министарства).  

Контакт особа за пружање  додатних информација је Љиљана Симић, телефон број 011/311 
3348, адреса електронске поште: ljiljana.simic@mpn.gov.rs . 
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