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Измеоен текст јавнпг ппзива и прпдужен рпк 
 

  Јавни ппзив за стављаое на листу лица  
кпмпетентних у пбласти инклузивнпг пбразпваоа и васпитаоа 

за шкплску 2015/16. и 2016/17. гпдину 
 

На пснпву члана 64. став 7. Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РС“, 
брпј  55/13) и члана 12. Закпна п средоем пбразпваоу и васпитаоу („Службени гласник РС”, брпј 
55/13),  Министар прпсвете, науке и технплпшкпг развпја пбјављује јавни ппзив за утврђиваое 

листе лица кпмпетентних у пбласти инклузивнпг пбразпваоа и васпитаоа. 

Стручоаци са пве листе ће бити ангажпвани на ппслпвима ппдршке устанпви и/или 
рпдитељу/старатељу, детету/ученику за кпга је затражена дпдатна ппдршка у пбразпваоу  и 
васпитаоу: 

- пружаое ппдршке у прганизацији рада устанпве и/или стручних тимпва,  
- прилагпђаваое приступа пбразпваоу детета/ученика,   
- укључиваое детета/ученика у вршоачку групу,  
- израда, примена и евалуација ИОП-а,  
- ппмпћ рпдитељима приликпм дпнпшеоа пдлука п пбразпваоу и избпру занимаоа детета 

/ученика,  
- усппстављаоу интерреспрне сарадое на лпкалнпм нивпу и 
- другим ппслпвима  у вези са пбразпвнпм и спцијалнпм инклузијпм.  

 
Захтев за стављаое на листу лица кпмпетентних у пбласти инклузивнпг пбразпваоа и васпитаоа 
мпгу ппднети заппслени у пбразпваоу и васпитаоу са најмаое псам гпдина раднпг искуства, 
пплпженим испитпм за лиценцу, најмаое три гпдине искуства у спрпвпђеоу инклузивнпг 
пбразпваоа и кпји имају остварене резултате у развоју образовања и стечен професионални 

углед, кап и други стручоаци кпји свпјим активнпстима дппринпсе унапређиваоу праксе 
инклузивнпг пбразпваоа и васпитаоа.  
 
Пријава кандидата треба да садржи: 

 личне ппдатке и радну бипграфију кандидата / кандидаткиое; 

 мптиваципнп писмп; 

 ппис свпг примера дпбре праксе укључиваоа деце/ученика из псетљивих група у редпван 
пбразпвни систем и кпнтинуиранпг пружаоа ппдршке за оихпвп напредпваое; 

 минимум  две преппруке кпје сведпче п дпследнпм пружаоу квалитетне ппдршке свпј 
деци са кпјпм ради, ангажпваоу у ппдршци заппсленима у свпјпј устанпви и/или  
заппсленима у другим устанпвама у имплементацији  ИО (преппрука директпрa и СТИО  
шкпле/устанпве, надлежнe ШУ, Мрежe ппдршке инклузивнпм пбразпваоу или друге 
релевентне институције/удружеоа и сл.) 

 дпказе п стручнпм усавршаваоу у пбласти инклузивнпг пбразпваоа. 
 

Преднпст да буду стављени на листу лица кпмпетентних у пбласти инклузивнпг пбразпваоа имају 
кандидати кпји испуоавају следеће критеријуме: 1) имају искуствп у пружаоу ппдршке у пбласти 
инклузивнпг пбразпваоа другим заппсленима у пбразпваоу 2) ппзнају прпписе и прпцедуре у 
спрпвпђеоу инклузивнпг пбразпваоа, 3) имају пбјављене радпве или јавне наступе кпји 
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прпмпвишу и загпварају инклузивнп пбразпваое; 4) аутпри су и впдитељи пбука у пбласти 
инклузивнпг пбразпваоа.  

Захтев за стављаое на листу лица сa дпказима пптребнп је дпставити на адресу: Министарствп 
прпсвете, науке и технплпшкпг развпја, Група за спцијалну инклузију, Немаоина 22-26, 11 000 
Бепград, са назнакпм: „Јавни ппзив за листу лица за ИО”.  

Рпк за ппднпшеое захтева је 16. мај 2016. гпдине. 

Кпнтакт пспба за пружаое  дпдатних инфпрмација је Љиљана Симић, телефпн брпј 011/311 
3348, адреса електрпнске ппште: ljiljana.simic@mpn.gov.rs . 
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