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На седници Наставно-научног већа одржаној 11. 06. 2014. године усвојен је 

следећи  

 

П Р О Т О К О Л 
 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ СВИХ АКРЕДИТОВАНИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

 

  

        Члан 1. 

 

Предмет Протокола је регулисање међусобних права и обавеза Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди (у даљем тексту: 

Школа) и аутора/ реализатора стручног усавршавања и начина реализације 

стручног усавршавања. 

Школа организује Центар за континуирану едукацију васпитача, као форму 

образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма за које је 

добила дозволу за рад, у складу са Законом.  

 

 

Члан 2. 

Обавезе Школе у вези са семинарима, саветовањима, трибинама, летњим 

школама и зимским школама као облицима сталног стручног усавршавања: 

 

Школа има обавезу да плати котизацију ЗУОВ-у за конкурс за акредитацију. 

Школа има обавезу обезбеђивања оверених и од стране директора Школе 

потписаних сертификата. 

Школа има обавезу да промовише све акредитоване програме сталног 

стручног усавршавања. 
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Најаву облика стручног усавршавања на сајту ЗУОВ-а врши искључиво 

Школа. 

Школа није у обавези да врши бесплатно умножавање (копирање) радног 

материјала за било који облик стручног усавршавања, ако стручни скуп организују 

аутори/ реализатори скупа. 

Школа је у обавези да врши бесплатно умножавање (копирање) радног 

материјала ако стручне скупове организује Школа. 

 

Члан 3. 

Обавезе аутора/ реализатора семинара које подржава Школа, а који су 

акредитовани на период од две године 

 

Једна бесплатна реализација у свакој години за коју је семинар акредитован 

у корист Школе, а по цени коју Школа одреди. Термин и место реализације биће 

одређени у договору са ауторима/ реализаторима. Ако је уговорено да се семинар 

реализује ван седишта Школе, Школа реализаторима обезбеђује путни трошак и 

смештај. 

Уз пристанак аутора/ реализатора Школа може да организује неограничен 

број семинара тако што ће ауторима исплаћивати по 10.000 динара по дану 

одржаног семинара, трошкове превоза (цена аутобуске карте) и смештаја, ако се 

семинари организују ван седишта Школе. 

Исплата хонорара ауторима/ реализаторима је по уплати котизације 

учесника, а најдуже три дана по обављеном послу. 

Уколико предавач сам уговори реализацију семинара (без посредства 

Школе), предавач сам одређује цену семинара и потписује Уговор са установом у 

којој реализује семинар.  

Аутори/ реализатори (уколико су сами уговорили реализацију семинара) 

имају обавезу да Школи у року од 3 дана доставе документацију о одржаном 

семинару (списак учесника, попуњену табелу са учесницима у електронском 

облику) како би све било прослеђено Заводу за унапређивање образовања и 

васпитања.  
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                   Члан 4. 

Обавезе Школе у вези са организовањем акредитованих саветовања, трибина, 

летњих школа и зимских школа као облицима сталног стручног 

усавршавања: 

 

Укупан остварен приход од котизација припада Школи уколико ове облике 

стручног усавршавања организује Школа. Школа је у овом случају дужна да 

ауторима/ реализаторима исплати хонорар у износу од 10.000 динара, по дану 

одржаног семинара, трошкове превоза (цена аутобуске карте) и смештаја, ако се 

стручни скуп (трибина, саветовање...) организује ван седишта Школе. 

Уколико аутори/ реализатори сами уговоре реализацију ових облика сталног 

стручног усавршавања (без посредства Школе), онда сами одређују цену обликa 

стручног усавршавања и потписују уговор са установом у којој се реализују ови 

облици стручног усавршавања.  

Уколико аутори самостално организују облик стручног усаврашавања  у 

просторијама Школе, дужни су да сносе материјалне трошкове (материјал, кафа, 

пециво...). 

Исплата хонорара ауторима/ реализаторима је по уплати котизације 

учесника, а најдуже три дана по обављеном послу. 

Аутори/ реализатори имају обавезу да Школи у року од 10 дана доставе 

документацију о одржаном семинару (списак учесника) и попуњену табелу са 

учесницима у електронском облику како би све било прослеђено Заводу за 

унапређивање образовања и васпитања.  

 

Члан 5. 

Уколико Школа установи да аутори/ реализатори несавесно изводе 

семинаре, трибине, саветовања, летње школе и зимске школе, Школа има право да 

не изда уверење о похађању семинара са печатом Школе и потписом директора 

Школе. У том случају Школа нема никаквих обавеза према полазницима семинара.  

Сви облици стручног усавршавања који се организује посредством Школе 

могу бити отказани у сваком моменту, без било каквих обавеза према предавачима. 
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Члан 6. 

Овај Протокол ступа на снагу и почиње да се примењује даном усвајања на 

седници Наставно-научног већа, одржаној 11. 06. 2014. године. 

Ступањем на снагу овог Протокола престаје да важи Протокол усвојен на 

седници Наставно-научног већа од 29. 12. 2009. године. 

 

Д и р е к т о р  
 

                                                                                           __________________________ 
                др  Тамара Грујић, професор  
 

                                                          

 
 


