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ЗАКОНСКИ	ОКВИР
q Закон о основама система образовања и васпитања - Циљеви и општи
исходи образовања и васпитања ... Квалификација ... Носиоци система и
њихове одговорности...

q Закон о образовању одраслих - ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017
- др. закон, 27/2018 - др. закон и 6/2020 - др. закон)- Образовање и
целоживотно учење одраслих

q Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије - „Сл.
гласник РС“, број 27/2018, 6/2020 и 129/2021 - др. Закон - уређење
система квалификација; примена концепта целоживотног учења... ЈПОА
(чл. 39-43)

q Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора,
опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог
организатора активности образовања одраслих („Сл. гласник РС“, број
130/2021) – ступио на снагу 06.01.2022.

q Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења
евиденција и називу, изгледу и садржају образаца јавних исправа и уверења
у образовању одраслих („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015)

q Правнилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања („Сл.
гласник РС“, бр. 43/2019)



НАДЛЕЖНОСТИ	АГЕНЦИЈЕ	ЗА	КВАЛИФИКАЦИЈЕ

1)	разматра	иницијативе	за	увођење	нових	квалификација;
2)	пружа	стручну	подршку	секторском	већу	и	припрема	предлог	стандарда
квалификације;
3)	води	Регистар	и	стара	се	о	упису	података	у	одговарајуће	подрегистре;
4)	разврстава	и	шифрира	квалификације	према	КЛАСНОКС	систему;
5)	врши	признавање	страних	школских	исправа;
6)	врши	поступак	признавања	стране	високошколске	исправе	ради
запошљавања	- професионално	признавање;
7)	даје	одобрење	другим	организацијама	за	стицање	статуса	ЈПОА;
8)	врши	спољашњу	проверу	квалитета	ЈПОА;
9)	припрема	развојне	пројекте,	анализе	и	истраживања	од	значаја	за
развој	квалификација;
10)	прати	и	мери	ефекте	имплементације	(нових)	квалификација	на
запошљавање	и	целоживотно	учење;
11)	предлаже	мере	унапређивања	осигурања	квалитета	у	целокупном
Систему.



УЛОГА	ЈПОА	ЦЕНТРА

q унапређује	стандарде,	тј. услове	за	обављање	активности	образовања	
одраслих

q спроводи	поступак	за	одобравање	статуса	ЈПОА	за	обављање	активности	
образовања	одраслих

q на	захтев	министарства	надлежног	за	образовање,	даје	извештај	о	
испуњености	услова	у	погледу	плана	и	програма	активности	образовања	
одраслих,	извођења	програма	и	кадра

q развија	стандарде	за	самовредновање	и	спољашње	вредновање	квалитета	
рада	ЈПОА	и	врши	спољашњу	проверу	квалитета	рада	ЈПОА

q пружа	подршку	ЈПОА	у	имплементацији	и	унапређивању	система	квалитета

q врши	промоцију	образовања	одраслих	на	локалном,	регионалном	и	
националном	нивоу

q води	Подрегистар	ЈПОА	ради	информисања	јавности	о	акредитованим	
обукама/ЈПОА



АКТИВНОСТИ	ЗА	СТИЦАЊЕ	СТАТУСА	ЈПОА	I

Активности за које се може стећи статус ЈПОА, према члану 2.
Правилника о ЈПОА :
1. неформално образовање одраслих којим се стичу компетенције и/или

квалификације, и то за обуке за:
1) стицање квалификација нивоа од 1 до 3 и 5 НОКС-а у складу са
стандардом квалификације;

2) рад у занимању у оквиру стандарда квалификације;
3) стицање појединачних компетенција из стандарда квалификације;
4) стицање више појединачних исхода учења из стандарда квалификације;

5) стицање исхода учења, односно знања и вештина и/или компетенције
које нису обухваћене националним квалификацијама, а које су релевантне за
обављање послова у оквиру одређеног занимања, у складу са прописима
којима се уређује област запошљавања.

http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/JPOA/Dokumenta/PRAVILNIK%20O%20BLIZIM%20USLOVIMA%20U%20POGLEDU%20PROGRAMA%202021.pdf


АКТИВНОСТИ	ЗА	СТИЦАЊЕ	СТАТУСА	ЈПОА	II

2. неформално образовање одраслих којим се унапређују знања,
вештине и способности, ради личног и професионалног развоја и
друштвено одговорног понашања

3. пружање услуга каријерног вођења и саветовања

4. признавање претходног учења



НАЧИН	СТРУКТУРИСАЊА	ПРОГРАМА	ОБУКЕ

Програми неформалног образовања одраслих могу водити стицању:

1) целе квалификације након које полазник стиче сертификат;

2) дела квалификације, тј. једне или више компетенција из СК, након
које полазник стиче уверење;

3) појединачних исхода учења који омогућавају рад у једном или
више занимања из СК, након које полазник стиче уверење (за
занимање из СК);

4) појединачних исхода учења који воде стицању појединачних
знања/вештина/способности и ставова из СК, након које полазник
стиче потврду о савладаном програму обуке.



УЛОГА	ЈПОА	ЦЕНТРА	У	ОДОБРАВАЊУ	СТАТУСА	ЈПОА
q На захтев МПНТР, за школе које реализују активности образовања
одраслих, Агенција за квалификације - ЈПОА центар израђује
Извештај о испуњености услова у погледу плана и програма
активности образовања одраслих, начину остваривања и кадра

q На захтев других организатора, Агенција за квалификације издаје
Решење о одобравању статуса јавно признатог организатора
активности образовања одраслих

q Стручна комисија од најмање 3 члана процењује испуњеност услова у
погледу :

1) плана и програма активности образовања одраслих
2) начина остваривања и кадра у складу са СК



ПРИПРЕМА	ПРЕДЛОГА	
ПРОГРАМА	ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

q Школа и други организатор припрема предлог програма образовања одраслих
у складу са Методолошким упутством и Упутством за израду предлога
програма образовања одраслих (преузми)

q Предлог програма образовања одраслих израђује се на Обрасцу за писање
предлога програма образовања одраслих (преузми)

q Основни делови сваког програма обуке јесу:

1. план и програм образовања одраслих и начин његовог остваривања

2. одговарајући услови за извођење програма образовања одраслих

http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/JPOA/Uputstvo%20i%20obrasci/UputstvoZaIzraduPredlogaPrograma.pdf
http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/JPOA/Uputstvo%20i%20obrasci/Obrazac%202.pdf


ПРИЗНАВАЊЕ	ПРЕТХОДНОГ	УЧЕЊА

q Признавање претходног учења (ППУ) - поступак у којем се, уз
помоћ инструмената за процену, заинтересованом лицу
(кандидату) признају знања, вештине, способности и ставови
(исходи учења) и компетенције утврђени стандардом
квалификације, које је стекао образовањем, животним или радним
искуством за нивое од 1 до 3 и 5 НОКС-а

q Основна и средња школа као ЈПОА може да спроводи и поступак
признавања претходног учења у складу Правилником о
стандардима и начину спровођења поступка признавања
претходног учења ("Сл. гласник РС", бр. 148/2020, преузми)

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2020/148/3/reg


СПЕЦИФИЧНОСТИ	ПОЈЕДИНИХ	ПРОГРАМА	

q Програм страних језика мора бити припремљен у складу са стандардима
компетенција за нивое Заједничког европског оквира за живе језике

q Програм обука за рад на рачунару мора бити припремљен у складу са
Европским стандардом за познавање рада на рачунару (ICDL), односно у
складу са стандардом произвођача софтвера

q Програм услуга каријерног вођења и саветовања мора бити припремљен у
складу са Правилником о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања
("Сл. гласник РС", број 43/19) (преузми) и Упутством за стицање статуса ЈПОА
за активност пружања услуга КВиС (преузми)

http://azk.gov.rs/Biblioteka/Mediji/KViS/Pravilnik.pdf
http://azk.gov.rs/Biblioteka/Mediji/KViS/Uputstv%D0%BEKViS.pdf


УСЛОВИ	ЗА	ИЗВОЂЕЊЕ	ПРОГРАМА	ОБУКЕ

q Услови за извођење програма образовања одраслих односе се на:

ü простор у коме ће се та активност изводити;
ü потребну опрему и наставна средства, као и
ü компетенције и број стручних лица која ће бити ангажована за
извођење активности образовања одраслих.



ХВАЛА	НА	ПАЖЊИ!
zoran.spasic@azk.gov.rs


