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• Europass – кровни термин, обухвата читаву иницијативу;
• Europass алати – сет електронских алата бесплатно доступан за

коришћење свим заинтересованим појединцима;
• Europass платформа – онлајн простор на адреси Europass.eu где

појединци могу користити Europass алате;
• Europass профил – лични профил у оквиру платформе доступан

регистрованим корисницима;
• Europass портфолио – лични простор у оквиру платформе који обухвата

профил, библиотеку електронских докумената и персонализоване
препоруке на основу података из профила;

• Europass CV – CV генерисан помоћу алата доступног на Europass
платформи;

• Europass документ о мобилности – персонализовани документ за
потврду вештина стечених током мобилности.

Појмовник



Запослени на пословима 
образовања и васпитања 
систематично прати, 
анализира и вреднује свој 
образовно-васпитни рад, 
развој компетенција, своје
напредовање и 
професионални развој и чува у 
одређеном облику податке о 
својој професионалној пракси
(у даљем тексту: портфолио).

Портфолио професионалног развоја
ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника 
"Службени гласник РС", број 109 од 19. новембра 2021.

На пример:
• примере примене наученог током стручног

усавршавања, 
• лични план стручног усавршавања, 
• извештаје о стручном усавршавању, 
• уверења о учешћу у програмима стручног

усавршавања, стручним скуповима, 
• лична запажања, 
• примере из праксе коришћене у оквиру

заједнице професионалног учења са
колегама у/ван установе и 

• друго.



Портфолио
Где се све може чувати портфолио професионалног развоја?

Фасцикла / 
регистратор

Фолдер на 
рачунару

Cloud сервис Лични веб 
сајт

Europass

+ документа у 
физичком 
облику

+ електронски 
облик
+ само ви имате 
приступ

+ доступно са 
различитих 
уређаја
+ познато 
окружење

+ дозвољава 
велику 
креативност у 
представљању 

+ гарантована 
сигурност 
података
+ лако 
бележење и 
лако дељење

- лако се изгуби
- све измене 
захтевају 
рачунар

- лични рачунари 
се мењају на 3-5 
година
- не носите увек 
рачунар са собом

- опасност од 
злоупотребе 
података
- не постоје 
шаблони

- основно 
познавање веб 
дизајна
- сви подаци су 
јавни

- неопходна 
регистрација



Регистрација на платформу и креирање профила

• EU Login налог;
• Двофакторска 

аутентификација.

europass.eu



• Процес пријаве у два корака, логовање путем EU Login 
налога је увек први корак, наредни корак логовања 
путем ЕU Login апликације на мобилном уређају 
(уносом пин кода или скенирањем QR кода);

• Омогућава већу безбедност података и смањује ризик 
од злоупотребе личних података;

• Обавезна од данас, 12. октобра, за логовање на 
Europass платформу.

Двофакторска аутентификација



Регистрација на 
платформу и 
креирање профила

Личне информације



Регистрација на 
платформу и 
креирање профила

Радно искуство



Регистрација на 
платформу и 
креирање профила

Образовање и 
оспособљавање



Регистрација на 
платформу и 
креирање профила

Личне вештине



Регистрација на 
платформу и 
креирање профила

Корисни алати



Могућности Europass платформе
Свој лични портфолио градимо тако да у њему:

• континуирано, кроз дужи временски период;
• бележимо СВА своја искуства (радна, образовна, волонтерска) и вештине 

(како коју развијамо) и
• чувамо сву документацију електронски, на сигурном месту. 

Затим, када нам затреба CV и можда још неки документ попут скениране 
дипломе или неке потврде о учешћу, једноставно, у неколико кликова 
прилагођавамо податке из профила, креирамо жељени CV и прилажемо 
потребна документа.



Моја библиотека

Поред различитих верзија CV-ја и 
мотивационог писма, у овом делу 
портфолија се чувају сертификати, 
дипломе, али и постоји опција 
додавања различитих одељака за 
чување разних врста докумената.



Дељење докумената у пар кликова

01

02

03

04

У дну странице кликните на дугме „подели“

Одаберите примаоца и датум до ког желите 
да документи буду доступни примаоцу

Генеришите линк и копирајте га у тело 
мејла или поруку

Одаберите документе које желите да поделите
Документ се бира тако што се на њега кликне мишем



Неколико савета за грађење е-портфолија

• Ваш портфолио најпре треба да буде користан Вама;
• Именујте одељке и датотеке тако да можете лако да се снађете;
• Документе које делите виде особе са којима сте их поделили, док Ваш 

профил видите само Ви;
• Профил треба да буде што богатији, како би Вам платформа што боље 

давала персонализоване сугестије за наставак усавршавања и 
каријерног развоја;

• Europass платформа има интегрисан е-новчаник за електронске 
сертификате.

За више новости о развоју Europass-а пратите сајт
www.europass.rs

http://www.europass.rs/


Контакти Инфо центар Фондације Темпус
Europass центар

Теразије 39, I спрат
11000 Београд

011 33 42 430, опција 1
europass@tempus.ac.rs

www.europass.rs 


