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На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ број 109 od 19. новембра 2021), Eкономска 
школа у Нишу доноси: 
 
 

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У 
УСТАНОВИ 

 
У оквиру пуног радног времена запослени на пословима образовања и васпитања има право и 
дужност да сваке школске године оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима 
установа из члана 6. став 1. Правилника. 
 
Стално стручно усавршавање у установи остварује се следећим активностима: 

1. Извођење угледних часова, демонстрирање поступака, метода и техника учења и других 
наставних тј. васпитних активности 

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Организовање    
угледног часа  са 
дискусијом и 
анализом 

12 

Писана припрема за час 
Организација простора и времена 
Припрема наст. материјала 
Реализација часа 
Сређивање података са 
евалуационих листи 
Анализа и дискусија 

Писана припрема 
Евалуационе листе 
(утисци , добре и лоше 
стране одржаног часа) 
Листа наставника који 
присуствују 

Присуствовање 
угледном часу 3 

Присуствовање 
Попуњавање евал. листи  
Учешће у дискусији и анализи 

Потврда о присуству 
Листа наставника који 
присуствују и и учествују у 
дискусији 

Демонстрирање 
поступака, метода и 
техника учења и 
других наставних тј. 
васпитних активности 

12 

Писана припрема за час 
Организација простора и времена 
Припрема наст. материјала 
Иновативације у настави 
Реализација часа 
Сређивање података са 
евалуационих листи 
Анализа и дискусија 

Писана припрема 
Евалуационе листе 
(утисци , добре и лоше 
стране одржаног часа) 
Листа наставника који 
присуствују 

Присуствовање 
демонстрацији  
поступака, метода и 
техника учења и 
других наставних тј. 
васпитних активности 

3 

Присуствовање 
Евидентирање уочених квалитета 
часа 
Попуњавање евал. листи  
Учешће у дискусији и анализи 

Потврда о присуству 
Листа наставника који 
присуствују и и учествују у 
дискусији 
 

Oрганизација 
радионице 12 

Осмишљавање обуке/радионице, 
Реализација обуке/радионице у 
установи 

Радни материјал, списак 
учесника, записник 



 
 

 

 
 
 

Учешће у радионици 6 Учествовање у раду радионице Радни материјал, потврде 
о учешћу 

2. Излагање на састанцима стручних органа и тела,  са обавезном дискусијом и анализом, које се 
односи на савладани облик  стручног усавршавања ван установе (програм обуке – семинар; 
стручни скуп – конгрес, сабор, сусрети, дани, конференција, саветовање, симпозијум, округли 
сто, трибина, вебинар)  

Активност Број сати Опис активности Докази: 

Излагање облика 
стручног усавршавања 
који је похађан 

10 

Писана припрема за излагање 
Организација излагања 
Припрема материјала за присутне 
Реализација у установи 

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији (нпр. 
записник стручног већа, 
НВ...) 

Присуствовање  
излагању 3 

Присуство 
Учешће у дискусији 
Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси 

Доказ о присутности 
(записници, листе 
учесника) 

3. Приказ,  са обавезном дискусијом и анализом, стручне књиге, приручника, дидактичког 
материјала, стручног  чланка,  истраживања, студијског путовања, стручне посете  

Активност Број сати Опис активности 
 

Докази: 
 

Приказ стручне књиге 
– излагање   8 

Писана припрема приказа 
Организација активности 
Реализација у установи  

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији 

Приказ приручника     
– излагање   8 

Писана припрема приказа 
Организација активности 
Реализација у установи  

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији 

Приказ дидактичког 
материјала – излагање   8 

Писана припрема приказа 
Организација активности 
Реализација у установи  

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији 

Приказ стручног 
чланка – излагање   8 

Писана припрема приказа 
Организација активности 
Реализација у установи  

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији 



 
 
 

 

Приказ истраживања  
– излагање   8 

Писана припрема приказа 
Организација активности 
Реализација у установи  

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији 

Приказ студијског 
путовања – излагање   8 

Писана припрема приказа 
Организација активности 
Реализација у установи  

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији 

Приказ стручне посете 
– излагање   8 

Писана припрема приказа 
Организација активности 
Реализација у установи  

Писана припрема/пп 
презентација, 
евиденција о 
реализацији 

Присуствовање 
приказу 3 

Присуство 
Учешће у дискусији 
Анализа могућности за примену у 
сопственој пракси 

Евиденција о 
присутности 

4. 1. Учешће у: истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у установи,  пројектима 
мобилности, стручним и студијским путовањима и посетама, који доприносе унапређењу и 
афирмацији образовно васпитног процеса  

Активност Број сати Опис активности 
 

Докази: 
 

Организовање 
истраживања 12 

Планирање  истраживања 
Организација истраживања 
Руковођење  истраживањем које је  
усмерено на повећање квалитета 
рада школе  (обрада података, 
извођење закључака, предлагање 
мера...) Презентација резултата 
истраживања 

Писани (или електронска 
верзија)  
Приказ плана и тока 
истраживања 
Записник  

Учешће у 
истраживању 8 

Ангажовање у истраживању 
Учествовање у прикупљању, обради 
и анализи података 

План истраживања 
Начини и инструменти за 
праћење и евалуацију 
Приказ резултата 

Организовање 
пројекта ОВ карактера 
у установи 

12 
Израда предлога -пројектне 
апликације 
 

Пројектна документација, 
записник  

Учешће у пројекту 8 Учешће у писању/аплицирању 
 Пројектна  документација 



 
 
 

4.2. Учешће у  програмима од националног значаја у установи 

Активност Број сати Опис активности 
 

Докази: 
 

 
Учешће у програму 
 

8 + 

Учешће у реализацији програма од 
националног значаја  
(нпр: ПИСА истраживање, 
Национално тестирање ученика, 
Професионална оријентација, 
Праћење колега једнаких по 
позицији и образовању итд....) 
 

Одговарајући доказ о 
учешћу, записник  

 
 
 

4.3. Учешће у програму огледа 

Активност Број 
сати Опис активности 

 
Докази: 

 

Учешће у остваривању 
програма огледа 8 Рад у огледном одељењу 

Планови рада, књиге 
евиденције, подела предмета 
на наставнике 

 
  
 

4. 4. Учешће у међународним програмима, скуповима, семинарима и мрежама; учешће у раду 
модел центра 

Активност Број сати Опис активности 
 

Докази: 
 

Учешће у пројекту 
мобилности 20 Учешће у пројекту мобилности Пројектна  документација 

Организовање  у 
стручним и студијским 
путовањима и 
посетама 

20 Организација  стручних и студијских 
путовања и посета 

 
План стручног и студијског 
путовања и посете 
Извештај о 
путовању/посети 
 

Учешће у 
стручним и студијским 
путовањима и 
посетама 

8 Учешће у стручним и студијским 
путовањима и посетама Извештај о  учешћу 



Учешће у раду 8 Учествовање у раду Радни материјал 
Потврда о присуству 

 
 

4. 5. Учешће у заједницама професионалног учења (Регионални центар за СУ итд.) 

Активност Број сати Опис активности 
 

Докази: 
 

Учешће - присуство 2 + Едукација 
Информисање 

Радни материјал 
Потврда о присуству 

 
 
 

5. Остваривање активности у оквиру приправничке/менторске праксе 

Активност Број сати Опис активности 
 

Докази: 
 

Менторски рад са 
приправницима и 
студентима  

12 Менторски рад Извештај о раду 

Приправнички рад 12 Приправнички рад Извештај о раду 

 
 
 

6. Активности које се односе на развијање партнерства са другим установама и развој праксе 
хоризонталног учења 

Активност Број сати Опис активности 
 

Докази: 
 

Развијање партнерства 
са другим установама 20 Развијање партнерства са 

другим установама Извештај о раду 

Развој праксе 
хоризонталног учења 20 Развој праксе хоризонталног 

учења Извештај о раду 

 
 
Директор, Заменик Председника Школског одбора 

 
 

 


