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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ  

И НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА 

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. – 31.12.2023. ГОДИНУ 

 

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др.закон и 138/2022) у члану 

112. Предвиђено је да се програмски буџет примењује од доношења закона о буџету Републике 

Србије за 2015. годину. 

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/2022. 

од 12.12.2022. године) укупно опредељена средства, на Разделу 3-Влада, Глава 3.19 - Kанцеларија 

за дуално образовање и Национални оквир квалификација, Програм 2102 Подршка раду Владе, 

функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови, износе 755.767.000 динара укључујући извор финансирања: 

01  Општи приходи и примања буџета             747.459.000 динара 

06  Донације од међународних организација       8.308.000 динара 

 

Финансијска средства Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација за 2023. годину одобрена Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, 

планирају се према програмском буџету. 

 

Средства у оквиру Раздела 3-Влада, Глава 3.19  Канцеларије за дуално образовање и 

Национални оквир квалификација, одобрена буџетом за 2023. годину распоређена су према 

програмским активностима и пројектима на следећи начин: 

 

Програм 2102 – Подршка раду Владе, разврстан по програмским активностима и 

пројектима: 

програмска 

активност/                             

пројекат 

НАЗИВ 

СРЕДСТВА 

ПО 

ИЗВОРИМА 

СРЕДСТВА 

ПО 

ИЗВОРИМА 

01 

 

06 

1 2 3 4 

0030 

Стручни и оперативни послови Канцеларија за  

дуално образовање и Национални оквир 

квалификација 127.227.000 0 



0031 Унапређење квалитета образовања и васпитања 14.832.000 0 

0032 Подршка раду Агенције за квалификације 169.800.000 0 

0033 Промоција дуалног образовања 10.000.000 0 

0034 
Подршка раду Ваздухопловно - образовног центра 

"Ваздухопловна академија" 
421.000.000 0 

4024 Развој оквира квалификацијa Републике Србије  4.600.000 8.308.000 

 

 

Програм 2102 – Подршка раду Владе 

Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Програмска активност 0030 - Стручни и оперативни послови дуално образовање и 

национални оквир квалификација 

Сврха: Обезбеђивање вршења стручних и техничких послова од заједничког интереса за 

Владу и више органа државне управе, у домену дуалног образовања, Националног 

оквира квалификација РС (у даљем тексту: НОКС) и целоживотног учења. 

Опис: У циљу обезбеђивања усклађеног рада и деловања у синергији Владе и више 

различитих органа државне управе и унапређења стања у области дуалног 

образовања, НОКС-а и целоживотног учења, опредељена је потреба за издвајањем 

стручних, оперативних послова који се обављају у Канцеларији за дуално 

образовање и Национални оквир квалификација. Канцеларија обавља стручне 

послове који се односе на праћење стања у вези са применом прописа и других аката 

којима се уређује дуално образовање, дуални модел студија у високом образовању, 

НОКС-а и унапређење функционисања дуалног образовања и НОКС-а; повезивање 

јавног и приватног сектора ради економског и образовног планирања, 

целоживотног учења и развоја људских ресурса; учествовање у припреми 

стратешких и планских докумената,  нацрта закона, других прописа и општих аката 

којима се уређује дуално образовање, дуални модел студија у високом образовању 

и НОКС-а и целоживотног учења и у координацији активности на њиховом 

спровођењу; израду студијско-аналитичких докумената и припрему предлога за 

унапређивање уписне политике у средње и високо образовање, а посебно за дуално 

образовање, каријерно вођење и саветовање и НОКС; праћење рада јавно признатих 

организатора активности образовања одраслих и других носилаца активности у 

области дуалног образовања, НОКС-а и целоживотног учења и спровођење 

активности на предлагању и доношењу аката у вези са њиховим статусом; подршку 



остваривању међународне сарадње и развојним иницијативама, координацију 

активности и учешће у програмирању и имплементацији домаћих и међународних 

пројеката у области дуалног образовања, НОКС-а и целоживотног учења; 

планирање, обезбеђивање, утрошак и контролу буџетских, донаторских и 

кредитних средстава у области дуалног образовања, НОКС-а и целоживотног 

учења; иницира унапређивање Јединственог информационог система просвете  у 

делу који се односи на дуално образовање и васпитање, целоживотно учење и 

НОКС и његово повезивање са европским базама података о квалификацијама, 

унапређивање партнерства, односно праћење рада и пружање стручне подршке 

раду надлежних институција, тела и социјалних партнера укључених у процесе 

дуалног образовања, НОКС-а, признавања професионалних квалификација и 

професија од посебног интереса за Републику Србију и целоживотног учења и 

остваривање других обликa сарадње на националном и међународном плану.  

Правни основ: 

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о дуалном образовању,  

Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Закон о Националном 

оквиру квалификација РС, Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о 

образовању одраслих, Закон о високом образовању, Стратегија развоја образовања 

и васпитања РС до 2030, Уредбa о оснивању Канцеларије за дуално образовање и 

Национални оквир квалификација. 

Одговорно лице: директор Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација 

Циљеви Програмске активности: 

Циљ 1. Умрежавање јавног и приватног сектора ради економског и образовног планирања 

и целоживотног учења 

 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Циљна 

вредност 

у 2024. 

Циљна 

вредност 

у 2025. 

Број одржаних 

конференција, 

округлих столова и 

консултација са 

националним и 

међународним 

компанијама 

Број 

(кумулативно) 
2022. 0 30 60 90 



Извор 

верификације: 

Извештај  

2. Припремљен 

предлог за 

унапређивање 

ЈИСП-а ради 

побољшања понуде 

образовања и 

обучавања 

 

Извор 

верификације: 

Извештај  

да/не 2022. не да да да 

3. Одржане седнице 

Комисије за развој и 

спровођење дуалног 

образовања 

 

Извор 

верификације: 

Извештај  

Број 

(кумулативно) 

 

2022. 

 

0 

 

5 

 

10 

 

15 

4.Унапређен 

предлог уписа за 

дуалне образовне 

профиле у 

контексту потреба 

тржишта рада и 

целоживотног 

учења 

 

Извор 

верификације: 

Извештај  

да/не 2022. не да да да 

  

Укупна планирана средства за реализацију ове програмске активности из извора 01-Општи 

приходи и примања буџета износе 127.227.000 динара. 

 

 

 



 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА  

  

Ек.кл. 
Конто ОПИС 

СРЕДСТВА 

ИЗ 

БУЏЕТА  

СРЕДСТВА 

ИЗ 

ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА 

УКУПНА 

СРЕДСТВА 

одобрена у 

буџету 2023 

1 2 3 4 5 6 

411 
  

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ  53.808.000   53.808.000 

  411100 Плате, додаци и накнаде запослених  53.808.000   53.808.000 

412 
  

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 8.691.000   8.691.000 

  
412100 

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 5.920.000   5.920.000 

  412200 Допринос за здравствено осигурање 2.771.000   2.771.000 

414 
  

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 500.000   500.000 

 414300 

 
 
Отпремнине и помоћ 100.000  100.000 

  414400 

Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и 

друге помоћи запосленом 400.000   400.000 

415 
  

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 1.622.000   1.622.000 

  415100 Накнада трошкова за запослене 1.622.000   1.622.000 

421   СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.150.000   3.150.000 

  421100 Трошкови платног промета и банк.услуга 150.000   150.000 

  421200 Енергетске услуге 1.500.000   1.500.000 

  421300 Комуналне услуге 500.000   500.000 

  421400 Услуге комуникација 1.000.000   1.000.000 

422   ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  4.000.000   4.000.000 

  422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.000.000   1.000.000 

  
422200 

Трошкови службених путовања у 

иностранстрву 
3.000.000 

  3.000.000 

423   УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 15.556.000   15.556.000 

  423100 Административне услуге 7.500.000   7.500.000 

  423200 Компјутерске услуге 800.000   800.000 



  
423300 Услуге образовања и усавршавања 

запослених 300.000   300.000 

  423400 Услуге информисања 400.000   400.000 

  423500 Стручне услуге 5.856.000   5.856.000 

  423700 Репрезентација 700.000   700.000 

424   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 350.000   350.000 

  424300 Медицинске услуге 350.000   350.000 

425   

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 

ОДРЖАВАЊЕ  600.000   600.000 

  425100 

Текуће поправке и одрж. зграда и 

објеката 400.000   400.000 

  425200 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000   200.000 

426   МАТЕРИЈАЛ  2.950.000   2.950.000 

  426100 Административни материјал 700.000   700.000 

  426300 

Материјали за образовање и 

усав.запослених 150.000   150.000 

  426400 Материјал за саобраћај 2.000.000   2.000.000 

  426800 Материјали за одржавање хигијене  100.000   100.000 

462   

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 30.000.000   30.000.000 

  462100 

Текуће дотације међународним 

организацијама 30.000.000   30.000.000 

512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 5.000.000   5.000.000 

  512200 Административна опрема 5.000.000   5.000.000 

515   НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.000.000   1.000.000 

  515100 

Нематеријална имовима - набавка 

софтвера 1.000.000   1.000.000 

  УКУПНО 127.227.000   127.227.000 

                 

         Расходи по економској класификацији: 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених ......................53.808.000 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених..........................53.808.000 

 

На овој позицији планирана су средства за исплату зарада запослених у Канцеларији. 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и Кадровским планом 

Канцеларије предвиђено је укупно 33 извршилаца на неодређено време (5 државна службеника на 

положају и 28 државних службеника на извршилачким радним местима). У току 2023. године 

планирано је попуњавање свих радних места планираних Кадровским планом, поштујући 



расположива буџетска средства, а имајући у виду потребу да се све активности из делокруга рада 

Канцеларије обављају благовремено и у складу са законским роковима.  

 

 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца .........8.691.000 

412100 
412200 

Доприноси за ПИО ..................................................... 5.920.000 
Доприноси за здраствено осигурање.........................2.771.000 

    

  

На овој позицији планирана су средства за плаћање доприноса за пензијско и инвалидско 

осигурање и обавезно здравствено осигурање на терет послодавца. Доприноси за ПИО почев од 

2023. године обрачунаваће се и плаћати у износу од 10,0%, а доприноси за здравствено осигурање 

у износу од 5,15% на бруто основицу, а у складу са законом који регулише област обавезног 

социјалног осигурања. До планираног износа се дошло применом прописаних процената на 

планирана средства за зараде. 

                                                 

414000 Социјална давања запосленима....... ............................500.000 

414300 Отпремнине и помоћ..........................................................100.000 

414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже 

породице и друге помоћи запосленом.............................400.000 

   

 На овој позицији планирана су средства за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана 

уже породице, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом у складу са законом. 

  

415000 Накнаде трошкова за запослене....... ........................1.622.000 

415100 Накнаде трошкова за запослене....................................1.622.000 

 

Средства су планирана за накнаду трошкова превоза на посао и са посла запослених и радно 

ангажованих, као и за остале накнаде трошкова запослених и радно ангажованих у складу са 

законом. 

                                                                                  

421000 Стални трошкови............................................. .........3.150.000 

421100 
421200 

421300 

421400 

 

Трошкови платног промета и банк. услуга...................150.000 
Енергетске услуге.........................................................1.500.000 

Комуналне услуге ...........................................................500.000 

Услуге комуникације....................................................1.000.000 

 

 



Средства су планирана за регулисање трошкова платног промета; за енергетске услуге, односно 

за трошкове услуга електричне енергије, природног гаса и трошкова центалног грејања; за 

комуналне услуге, односно за трошкове услуга водовода и канализације, дератизације, одвода 

отпада, димничарске услуге; за услуге комуникација, односно за трошкове телефона, интернета, 

поште и доставе. 

 

    

422000 Трошкови путованје........................................ .........4.000.000 

422100 
422200 

Трошкови службених путовања у земљи.................. 1.000.000 
Трошкови службених путовања у иностранству........3.000.000 

 

 Средства су планирана за трошкове смештаја, превоза, дневница и осталих трошкова запослених 

и радно ангажованих на службеним путовањима у земљи и иностранству. 

 

 

    

423000 
Услуге по уговору............................................. ........15.556.000 

423100 
423200 

423300 

423400 

423500 

423700 

Административне услуге..............................................7.500.000 
Компијутерске услуге.......................................................800.000 

Услуге образовања и усавшавања запослених ..............300.000 

Услуге инфомисања..........................................................400.000 

Стручне услуге ..............................................................5.856.000 

Репрезентација..................................................................700.000 

 

Средства су планирана за административне услуге, за трошкове услуга превођења, секретарске, 

рачуноводствене и административне услуге; за компјутерске услуге одржавања успостављених 

софтверских решења, као и за друге потребне компјутерске услуге; за трошкове услуге 

образовања и усавршавања запослених, котизације за семинаре и саветовања, стручне испите и 

сл., а услуге информисања, односно за трошкове услуге штампања билтена, часописа, 

публикација и остале услуге штампања, трошкова рекламе и оглашавања у медијима, 

објављивање тендера и огласа, медијске услуге; за ангажовање лица по основу уговора о 

привремено-повременим пословима, уговора о делу, посебних саветника и друго; као и за 

трошкове поклона и репрезентације  

                                                                        

424000 Специјализоване услуге....... .........................................350.000 

424300 Медицинске услуге........................................................... 350.000 

 

Средства су планирана за услуге медицинског прегледа запослених. 

425000 Текуће поправке и одржавање ........................ ..........600.000 

425100 
425200 

Текуће поправке и одрж. зграда и објеката.................. 400.000 
Текуће поправке и одржавање  опреме......................... 200.000 

                                            



Средства су планирана за регулисање трошкова поправке и одржавања зграда и објеката , као и за 

трошкове сервисирања службених возила, копир апарата, клима уређаја и других уређаја - 

(одржавање/сервисирање рачунарске опреме - рачунари, штампачи, скенера и др.). 
 
                                                                                       

426000 Материјал........................................................... .........2.950.000 

426100 
426300 

426400 

426800 

 

Административни материјал .........................................700.000 
Материјал за образовање и усав. запослених ...............150.000 

Материјал за саобраћај .................................................2.000.000 

Материјал за одржавање хигијене...................................100.000 

 

 

Средства су планирана за административни материјал, односно за трошкове канцеларијског 

материјала, тонера и сличних трошкова; за материјал за образовање и усавршавање запослених, 

односно за трошкове стручне литературе, Службеног и Просветног гласника, електорнских база 

прописа и слично, за издатке за гориво, бензин, дизел гориво, уља, мазива, остале материјале за 

превозна средства и куповину пнеуматика за возила као и за материјале за одржавање хигијене, 

за набавку хемијских средстава и инвентар за одржавање хигијене . 

                 

462000 Дотације међународним организацијама..............30.000.000 

462100 Текуће дотације међународним организацијама.......30.000.000  

 

 Средства на овој позицији планирана су за подршку међународним организацијама у Републици 

Србији ради унапређења делатности у области дуалног образовања.     

                                                                               

512000 Машине и опрема..........................................................5.000.000 

512200 Административна опрема.............................................. 5.000.000 

 

Средства су планирана за трошкове набавке рачунара, штампача, скенера, мобилних телефона, 

канцеларијског намештаја и друге опреме. 

 

 

515000 Нематеријална имовина .............................................1.000.000 

515100 Нематеријална имовима - набавка софтвера............... 1.000.000 

 

Средства су планирана за набавку софтверских лиценци и софтвера за потребе Канцеларије. 

 

 



ПРЕГЛЕД РАСХОДА  

Програм 2102 – Подршка раду Владе 

Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Програмска активност 0031 - Унапређење квалитета образовања и васпитања 

Сврха: Имплeментација дуалног модела образовања у Републици Србији је увођење таквог 

модела образовања које је прилагођено потребама привреде и обезбеђивање 

могућности сваком појединцу да стекне знања, вештине, способности и ставове, 

односно квалификације које ће им обезбедити лакшу и бржу интеграцију у свет 

рада, односно лакшу и бржу запошљивост у запосленост као и могућност наставка 

школовања. 

Спровођењем дуалног модела образовања очекујемо унапређивање људског 

капитала (знања, вештина и компетенција) као и унапређивање конкурентности 

привредних субјеката који послују у Републици Србији. Похађање програма 

дуалног модела образовања унапредиће ниво компетентности и запошљивости 

ученика и њихову лакшу и бржу интеграцију у свет рада. 

Опис: У циљу обезбеђивања квалитета  и развоја дуалног модела образовања у Републици 

Србији  активности које ће се реализовати у оквиру ове програмске активности  су 

обуке наставника теоријске наставе за имплементацију програма оријентисаних на 

постизање исхода и развој компетенција као и координатора учења кроз рад у циљу 

развоја компетенција за целоживотно учење као део учења кроз рад. Унапређење 

квалитета образовања ће се огледати и кроз пружање подршке Савету за НОКС,  као 

саветодавном телу успостављеном Законом о Националном оквиру квалификација 

РС које даје препоруке о процесу планирања и развоја људског потенцијала у 

складу са јавним политикама у области целоживотног учења, запошљавања, 

каријерног вођења и саветовања.  

 

Правни основ: 

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о дуалном образовању, 

Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Закон о Националном 

оквиру квалификација РС, Закон о средњем образовању и васпитању, Стратегија 

развоја образовања и васпитања РС до 2030, Уредбa о оснивању Канцеларије за 

дуално образовање и Национални оквир квалификација. 



Одговорно лице: директор Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација 

Циљеви Програмске активности: 

Циљ 1. Реализација обука наставника теоријске наставе за имплементацију програма 

оријентисаних на постизање исхода и развој компетенција и координатора учења кроз рад 

у циљу развоја компетенција за целоживотно учење као дела учења кроз рад: 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Циљна 

вредност 

у 2024. 

Циљна 

вредност 

у 2025. 

1. Реализоване обуке 

наставника теоријске 

наставе. 

 

Извор верификације: 

Извештај Kанцеларије 

број 2022. 0 40 40 40 

2. Реализоване обуке 

координатора учења коз 

рад:  

Извор верификације: 

Извештај Kанцеларије 

број 2022. 0 40 40 40 

3. Одржане седнице 

Савета за НОКС 

 

Извор верификације: 

Извештај Kанцеларије 

 

број 

 

2022. 

 

0 

 

5 

 

5 

 

5 

  

Укупна планирана средства за реализацију ове програмске активности из извора 01-Општи 

приходи и примања буџета износе 14.832.000 динара. 

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА 

424000 Специјализоване услуге ..........................................14.832.000  

424900 Остале специјализоване услуге..................................14.832.000  

 

Средства су планирана за реализацију обука наставника теоријске наставе за 

имплементацију програма оријентисаних на постизање исхода и развој компетенција и 

координатора учења кроз рад у циљу развоја компетенција за целоживотно учење као део учења 

кроз рад, као и за пружање подршке Савету за НОКС. 



Програм 2102 – Подршка раду Владе 

Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Програмска активност 0032 – Подршка раду Агенције за квалификације 

   Сврха Обезбеђивање квалитета у процесу развоја и имплементације Националног оквира 

квалификација Републике Србије (НОКС) као и пружања стручне подршке Савету за 

НОКС и другим надлежним телима и институцијама у овом процесу. 

   Опис У оквиру процеса успостављања Националног оквира квалификација Републике Србије 

основана је Агенција за квалификације, која је носилац кључних послова на 

обезбеђивању квалитета у процесу развоја квалификација на свим нивоима НОКС-а. 

Агенција пружа стручну и административно-техничку подршку секторским већима, 

разматра иницијативе за увођење нових квалификација, припрема предлоге стандарда 

квалификација, води Регистар НОКС-а према КЛАСНОКС систему, прати мере и ефекте 

имплементације (нових) квалификација на запошљавање и целоживотно учење; врши 

признавање страних школских исправа и професионално признавање високошколских 

исправа ради запошљавања у оквиру ENIC/NARIC центра, врши одобравање 

организација ван школског система за стицање статуса јавно признатих организатора 

активности образовања одраслих (ЈПОА), врши спољашњу проверу квалитета ЈПОА и 

припрема развојне пројекте, анализе и истраживања од значаја за развој квалификација. 

Правни основ 

Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије, Закон о основама 

система образовања и васпитања, Закон о образовању одраслих, Закон о високом 

образовању, Закон о средњем образовау и васпитању, Закон о основном образовању и 

васпитасу, Закон о дуалном образовању, Стратегија развоја образовања у Србији до 

2030. године, Уредбa о оснивању Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација.  

Одговорно лице: директор Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација  

Циљ Пројекта:  

Циљ 1: Усклађеност система квалификација са потребама привреде и институционалних и 

функционалних веза између света рада и света образовања у процесу развоја и стицања 

квалификација 



 

Образложење Индикатора 2: циљна вредност састоји се од подрегистра националних 

квалификација (први износ) и подрегистра стандарда квалификација (други износ). 

 

Циљ 2:  Укључивање грађана у целоживотно образовање, у циљу остваривања резултата 

недостатка транспарентности у погледу проходности, мобилности и веза између 

квалификација, као и флексибилности система образовања 

 

Назив индикатора 
Јед. 

мере 

Базна 

година Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Циљна 

вредност у 

2024. 

Циљна 

вредност у 

2025. 

Број припремљених 

предлога стандарда 

квалификације и број 

размотрених иницијатива 

за увођење нових 

квалификација. 

Извор верификације:  

Извештај АзК 

број  2019. 95 190 205 220 

Регистар Националног 

оквира квалификација  са 

подрегистром 

националних 

квалификација и 

подрегистром стандарда 

квалификације. 

Извор верификације: 

Извештај АзК 

позиција 

да/не 
2019. не 

4630/90 

Да 

4630/105 

Да 

4630/120 

Да 

Број одржаних седница 

секторских већа. 

Извор верификације: 

Извештај АзК 

број  2019. 24 48 48 48 



Назив индикатора 
Јед. 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Циљна 

вредност у 

2024. 

Циљна 

вредност у 

2025. 

Број прегледаних обука у 

процесу одобравања 

програма неформалног 

образовања и признавања 

ЈПОА.  

Извор верификације: 

Извештај АзК 

број  2019 0 185 190 200 

Вршење спољашње 

провере квалитета ЈПОА. 

Извор верификације: 

Извештај АзК 

број  2019 0 30 30 30 

 

Образложење Индикатора 1: Од 2016. до 30.06.2022. је укупно акредитовано 510 обука, тако да 

претходно дате циљане вредности за 2023-2025 нису реално процењене, а посебно имајући у виду да је 

изменом Правилника о ЈПОА омогућено прилагођавање програма на основу обуке за стицање 

квалификације и натај начин олакшано ЈПОА да једним захтевом акредитује више програма. 

Образложење Индикатора 2: Вршење спољашње провере квалитета рада ЈПОА зависи од 

тренутка усвајања Правилника о самовредновању и спољашњем вредновању квалитета рада ЈПОА. 

Циљ 3: Препознавање и признавање квалификација и њихове упоредивости са европским 

оквиром квалификација 

Назив индикатора 
Јед. 

мере 

Базна 

година 

 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Циљна 

вредност у 

2024. 

Циљна 

вредност у 

2025. 

Прво вредновање страних 

студијских програма у 

поступку признавања 

стране високошколске 

исправе ради 

запошљавања. 

Извор верификације: 

Извештај АзК 

број  2019 300 / / / 



Признавање страних 

школских исправа 

доуниверзитетског и 

универзитетског 

образовања. 

Извор верификације: 

Извештај АзК 

број  2019 2077 2100 2150 2200 

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА  

Укупан износ средстава за реализацију овог пројекта из извора 01–Општи приходи и 

примања буџета износи 169 800 000 динара. 

424000 Специјализоване услуге...................................................................169.800.000 

424900 Остале специјализоване услуге..........................................................169.800.000 

Средства су планирана за рад Агенције, укључујући и средства за плате, додатке и накнаде 

запослених), у складу са Законом о НОКС. 

 

Програм 2102 – Подршка раду Владе 

Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Програмска активност 0033 – Промоција дуалног образовања 

Сврха:  Спровођењем дуалног образовања и васпитања очекујемо унапређивање људског 

капитала (знања, вештина и компетенција) као и унапређивање конкурентности 

привредних субјеката који послују у Републици Србији. Похађање програма 

дуалног образовања унапредиће ниво компетентности и запошљивости ученика и 

њихову лакшу и бржу интеграцију у свет рада. 

Опис:    Активности које ће се спроводити у оквиру овог пројекта су подизање националне 

кампање за дуално образовање и васпитање, дуалног модела студија у високом 

образовању у Републици Србији, Мастер плана имплементације Закона о дуалном 

моделу образовања у Србији, Националног оквира квалификација и каријерног 

вођења и саветовања, тема професионалне оријентације, презентовање резултата 

студија из различитих развојних области дуалног образовања и различитих путева 

за достизање квалификација.  Промотивне активности обухватиће одржавање 

конференција и округлих столова, снимање промотивних спотова, штампање 

промотивног материјала и приручника, а све у циљу промоције дуалних образовних 



профила, Закона о дуалном моделу студија у високом образовању, Националног 

оквира квалификација, Мастер плана имплементације Закона о дуалном моделу 

образовања у Србији и каријерног вођења и саветовања. 

 
Правни основ: 

  Закон о дуалном образовању, Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о 

високом образовању, Закон о основама система образовања и васпитања, Закона о 

дуалном моделу студија у високом образовању и Закон о Националном оквиру 

квалификација у РС и Стратегија  развоја образовања и васпитања РС 2030, Уредбa 

о оснивању Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација. 

Одговорно лице: директор Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација 

Циљ Програмске активности:  

 

Циљ 1: Реализација промоције дуалног модела образовања, имплементација дуалног 

модела студија у високом образовању и Националног оквира квалификација кроз 

реализацију одржавања конференција и окрулих столова, снимање промотивних спотова, 

штампање промотивног материјала и приручника из наведених области  

 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Циљна 

вредност 

у 2024. 

Циљна 

вредност 

у 2025. 

1. Одржавање 

конференција и 

округлих столова о 

дуалном образовању, 

дуалном моделу студија 

у високом образовању, 

имплементацији Закона 

о дуалном моделу 

образовања у Србији, 

Националном оквиру 

квалификација и 

каријерном вођењу и 

саветовању. 

Извор верификације:  

Извештај  

Број 2017. 0 10 10 10 



 

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА  

 

Укупна планирана средства за реализацију овог пројекта из извора 01-Општи приходи и примања 

буџета износе  10.000.000 динара.  

 

Расходи по економској класификацији: 

 

481000 Дотације невладиним организацијама...................................10.000.000  

481900 Дотације осталим непрофитним нституцијама..........................10.000.000  

 

Средства су планирана за дотације осталим невладиним организацијама ради предузимања 

реализације активности, одржавање конференција и окрулих столова, снимање промотивних 

спотова, штампање промотивног материјала, а све у циљу промоције дуалних образовних 

профила, Закона о дуалном образовању, Закона о дуалном моделу студија у високом образовању, 

Националном оквиру квалификација (Правилник о стандардима и начину спровођења поступка 

признавања претходног учења, Регистар НОКС, КЛАСНОКС, унапређивање неформалног 

образовања одраслих, веза између квалификација и занимања) и Мастер плана имплементације 

Закона о дуалном моделу образовања у Србији, тема професионалне оријентације, презентовање 

резултата студија из различитих развојних области дуалног образовања и различитих путева за 

достизање квалификација, вредности дуалног образовања као подстицаја за привлачење страних 

компанија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Број учесника – 

представника средњих 

школа, високошколских 

установа и компанијa 

које су учествовале у 

промотивним 

активностима. 

Извор верификације: 

Извештај  

Број 2017. 0 250 250 250 



Програм 2102 – Подршка раду Владе 

Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Програмска активност 0034 – Подршка раду Ваздухопловно –образовног центра 

„Ваздухопловна  академија“ 

Сврха: Ваздухопловно - образовни центар „Ваздухопловна академија“ у Београду има 

традицију дугу скоро један век у школовању ваздухопловно - техничког особља. 

Овлашћени је центар Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и 

Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (European Aviation Safety 

Agency - EASA). Једини је центар у региону која на својим програмима школује 

ваздухопловно особље за све сегменте система ваздушног саобраћаја од особља за 

одржавање ваздухоплова преко особља земаљског опслуживања до летачког 

особља. Сврха пројекта је обезбеђивање услова за реализацију програма за 

формално дуално образовање (средње и високо) и неформално образовање кроз 

стручно оспособљавање, доквалификације и преквалификације кадрова у складу са 

потребама тржишта рада. 

Опис: У циљу обезбеђивања квалитета и развоја дуалног модела образовања у Републици 

Србији активност која ће се реализовати у оквиру овог пројекта је стављање у 

функцију Ваздухопловно образовног центра Ваздухопловне академије у Вршцу. 

Развијање и унапређење програмских активности за рад Ваздухопловно образовног 

центра „Ваздухопловна академија“ у Београду. Циљ је спровођење конкретних 

активности које имају едукативну, практичну и развојну димензију. Непосредни 

резултати односе се на унапређивање компетентности и конкурентности ученика и 

студената и њихову лакшу и бржу интеграцију у свет рада, као и за запослене у 

индустрији који ће кроз програме стручног усавршавања у оквиру Ваздухопловне 

академије моћи да унапреде своја теоријска и практична знања и подићи ниво својих 

стручних компетенција. Такође кроз сертификацију Центра пред Европском 

агенцијом за безбедност ваздупног саобрачаја (ЕАSА) унапређује се процес 

интеграције нашег образовања у јединствен Eвропски образовни простор. 

Правни основ: 

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о дуалном образовању, 

Закон о дуалном моделу студија у високом образовању, Закон о Националном 

оквиру квалификација у РС, Стратегија развоја образовања и васпитања РС 2030, 

Уредбa о оснивању Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација. 



Одговорно лице: директор Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација 

Циљ Програмске активности: 

Циљ 1: Реализација образовног процеса дуалних програма на нивоу средњег и високог 

формалног образовања и неформалног образовања у Ваздухопловно - образовном центру 

„Ваздухопловна академија“ 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2023.  

Циљна 

вредност 

у 2024. 

Циљна 

вредност 

у 2025. 

Реализација образовног 

процеса дуалних програма 

на нивоу средњег и високог 

образовања у 

Ваздухопловно образовном 

центру „Ваздухопловна 

академија“. 

Извор верификације: 

Извештај 

Да/Не 2021. Не да да да 

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА 

Укупна планирана средства за реализацију ове програмске активности из извора 01 - Општи 

приходи и примања буџета износе 421.000.000 динара. 

 

Расходи по економској класификацији: 

424000 Специјализоване слуге..........................................296.000.000 

424900 Остале специјализоване слуге.................................296.000.000 

Средства су планирана за финансирање оперативних трошкова Ваздухопловно образовног 

центра „Ваздухопловна академија“ у циљу реализације образовног процеса дуалних програма на 

нивоу средњег и високог образовања као и неформалног образовања. 

511000 Зграде и грађевински објекти......................................125.000.000  

511100    Куповина зграда и објеката.............................................125.000.000 



Средства су планирана за реализацију Уговора о преносу имовине SMATSA 

Ваздухопловне академије у Вршцу на Републику Србију и преузимање управљања SMATSA 

Ваздухопловном академијом од стране Ваздухопловне академије Београд. 

 

Програм 2102 – Подршка раду Владе 

Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови 

Пројекат 4024 – Развој оквира квалификација Републике Србије 

Сврха:  Развој и унапређивање оквира квалификација, његовог повезивања са Eвропским 

оквиром квалификација (ЕОК), техничка, стручна и правна подршка раду 

институцијама и телима из система Националног оквира квалификација. 

Опис: Кроз ову активност подржава се развој оквира квалификација Републике Србије, 

стручна, техничка и правна подршка институцијама и телима која су задужена за 

имплементацију система НОКС (Савет за НОКС, секторска већа, Агенција за 

квалификације), подржава се унапређивање Регистра НОКС и његово повезивање 

са европским порталом квалификација, усаглашавање са европским 

квалификацијским оквиром, успостављање система праћења и евалуације система 

НОКС, развијање студија профила сектора, развијање смерница за промоцију 

система НОКС и дисеминација информација социјалним партнерима и широј 

јавности, унапређивање система признавања претходног учења и неформалног 

образовања у контексту НОКС, израда анализе имплементације услуге каријерног 

вођења и саветовања и примене Стандарда услуга каријерног вођења и саветовања 

и слично.   

  Правни основ:  

Закон о националном оквиру квалификација, Закон о основама система 

образовања и васпитања, Закон о образовању одраслих, Закон о високом 

образовању, Закон о средњем образовању и васпитању, Закон о дуалном 

образовању и васпитању, Уредбa о оснивању Канцеларије за дуално образовање и 

Национални оквир квалификација. 

Одговорно лице:  директор Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир 

квалификација  

 

 



Циљ Пројекта: 

Циљ 1: Имплементација система НОК у Републици Србији 

 Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Циљна 

вредност 

у 2024. 

Циљна 

вредност 

у 2025. 

1.Успостављање и 

унапређивање везе 

између НОКС и ЕОК. 

Извор верификације: 

Извештај  

 

Позиција/ 

Да-Не 

2018. не да да да 

2. Израда анализе 

имплементације услуге 

КВиС и примене 

стандарда услуга КВиС 

Извор верификације: 

Израђена студија 

Да/не 2021. не да да да 

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА  

Укупна планирана средства за реализацију овог пројекта из извора 01 -

Општи приходи и примања буџета износе  4.600.000 динара. 

422200 Трошкови службених путовања у иностранство........200.000  

422200   Трошкови службених путовања у иностранство .............200.000  

Средства су планирана за учествовање на састанцима Саветодавне групе за Европски 

оквир квалификација (AGEQF), на састанцима Националних коориднатора за образовање 

одраслих, студијска путовања у иностранство у циљу размене искуства у имплементацији 

НОКС, размена примера добре праксе у развијању оквира квалификација, развој система 

квалификација за све нивое образовања и друго. 

423000 Услуге по уговору ............................................................ 4.000.000   

   423400    Услуге информисања............................................................  500.000 

423500 Стручне услуге.....................................................................3.500.000 

Средства су планирана за стручне услуге  унапређивања Регистра НОКС, за припрему 

садржаја о квалификацијама ради њиховог уноса у Регистар НОКС, за ангажовање националних 

и међународних (ЕУ) експерата у припреми Извештаја о повезивању НОКС са Европским 

оквиром квалификација (ЕОК), а у складу са европским стандардима, за развој плана 

дисеминације информација о НОКС, развијање методологије праћења и евалуације система 



НОКС, испитивање задовољства корисника Портала и Регистра НОКС и учесника округлих 

столова/радионица који се организују у циљу унапређивања система НОКС и система 

неформалног образовања, за развијање методологије праћења ефеката система НОКС на 

запошљавање, развијање профила сектора ради функционисања секторских већа, за унапређивање 

система признавања претходног учења (ППУ) и неформалног образовања у контексту НОКС, 

развој смерница за креирање подуде образовања одраслих усклађених са потребама тржишта 

рада, за израду анализе имплементације услуге каријерног вођења и саветовања и примене 

стандарда услуга каријерног вођења и саветовања и за припрему и штампу промотивне 

публикације на српском и енглеском језику. 

424000 Специјализоване услуге.................................................400.000  

424200 Услуге образовања, културе и спорта ...........................400.000  

Средства су планирана за услуге одржавања конференција, округлих столова, семинара, 

радионица и састанака у вези са развијањeм система признавања претходног учења, 

унапређивањем система неформалног образовања, унапређивањем имплементације услуге 

каријерног вођења и саветовања и примене Стандарда услуга каријерног вођења и саветовања као 

и унепређивањем система НОК у Републици Србији.  

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА  

Укупна планирана средства за реализацију овог пројекта из извора 06-Донације од 

међународних организацијa износе  8.308.000 

422000   Трошкови путовања.................................................  502.000 

422200   Трошкови службених путовања у иностранство...... 502.000 

Средства су планирана за учествовање на састанцима Националних коориднатора за 

образовање одраслих циљу размене искуства у имплементацији НОКС, размена примера добре 

праксе у развијању оквира квалификација, развој система квалификација за све нивое 

образовања и друго.  

423000    Услуге по уговору.................................................. 7.806.000 

423200     Компјутерске услуге................................................1.178.500    

423400     Услуге информисања..................................................234.000 

423500     Стручне услуге.........................................................6.393.500 

 

Средства су планирана за aнгажовање експерата који ће радити на креирању техничких 

услова и имплементацији техничких решења у систем како би Регистар НОКС био повезан са 

Europass online платформом у оквиру пројекта „ERASMUS-EQF-IBА, за aнгажовање експерата за 

унапређивање сајта НОКС, за припрему информација о пројектним активностима и оствареним 



резултатима које ће бити објављене на сајту НОКС-а и порталу EPALE – Electronic Platform for 

Adult Learning in Europe, у оквиру пројекта „ERASMUS-AGENDA-IBА“. 

Средства су планирана за aнгажовање националних и међународних (ЕУ) експерата који 

ће радити на припреми података о ЈПОА и 105 акредитованих програма за унос у Регистар НОКС 

- Подрегистар ЈПОА, на осавремењавању 45 стандарда квалификација релевантних за програме 

неформалног образовања, на изради компаративне студије о различитим модалитетима 

системских решења имплементације концепта квалификација за запошљавање у систем НОК, на 

изради анализе могућности имплементације система професионалних квалификација и 

квалификација за запошљавање у систем НОКС, за aнгажовање националних и међународних 

(ЕУ) експерата који ће радити на припреми описа квалификација на српском и енглеском језику 

у оквиру пројекта „ERASMUS-EQF-IBА“ као и за припрему и штампу промотивних публикација. 

 


