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Предмет:   Притужба на постпуак формирања и задатке Радне групе за ревидирање наставног плана и 

програма наставе информатике и предлога измена наставних планова и програма оз 
области технике, технологије и информатике у основним и средњим школама 

 
 
 

Полазећи од чињенице да је Министарство расписало Јавни позив за избор чланова за формирање 
радне групе за ревидирање наставног плана и програма наставе информатике у основним и средњим 
школама за „делегате“ указујемо да је  
 процедура кандидовања јтрајала само пет дана од јавног постављања на сајту Министарства, 
 скоро цео Јавни позив се односио на области технике и технологије које нису назначени у 

преамбули јавног позива као разлог за његово расписивање, а који ће радити преко интернет  
„мрежа“ без непосредног рада у групама; 

 избор пријављених „делегата“ је био без утврђене процедуре и необјављених критеријума; 

 изабрани чланови нису запримили решење за обављање задатог посла; 
 

Министарство овај поступак није водило транспарентно, а евентуални закључци произашли из 
таквог рада неће гарантовати регуларност ни објективност. 

Сматрамо да је оваквим деловањем Министарство  нарушило научно – стручни приступ проблему 
који је од ширег друштвеног и јавног интереса. 

 Радне групе која је скупљена на брзину за пет дана и без релевантних  компетенција са једним 
циљем да се  „прогура“ на мала врата на нелигитиман начин усвајање Плана и програма школског 
система наше земље и то „без целовите стручне расправе“ како је тражио НПС – ет. 

 
По вашем образложењу у допису бр. 611-00-230/2016-03/7 истичемо 
 

1. у делу „Министарство обезбеђује функционисање система образовања и 
васпитања ...“ нема спора, али Министарство није овлаштено да израђује 
Наставне планове и програме, разредне исходе и компетенције које ученици 
остварују у неком наставном предмету или разреду; 
 

2. Министарство је могло да формира Радну групу и без објављивања јавног позива, 
али никако није надлежно за „ревидирање наставних планова и програма било 
које наставне области или предмета. Став да  је Министарство могло и без јавног 
позива не значи ништа у односу на чињеницу да је неовлаштено радило на 
ревизији наставних планова целог основношколског образовног процеса и 
појединих наставних програма; 

 
3. Министарство је објавило и „Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 

покренуло иницијативу за ревидирање наставног плана и програма наставе информатике у 
основном и средњем образовању у циљу унапређивања квалитета наставе и јачања 
дигиталиних компетенција и информатичке писмености ученика. Национални просветни савет 
је подржао иницијативу и предложио да се кроз свебухватну стручну расправу у вези са 
уоченим проблемима у настави дође до целовитих, прихватљивих и квалитетних 
решења“. 



 Оправдање да се никада није спроводила стручна расправа за доношење 
наставних планова и програма није тачна. Увек се организовала у јавним 
расправама по стручним друтвима а често и инстуционано. Увек је ЗУОВ био тај 
где су се доносили предлози за промене у наставним плановима и програмина. 
Ако се предлог НПС за „свеобухватну стручну расправу“ не сматра озбиљном и 
корисном а они су проценили да је потребна, онда је неоправдано не узети је у 
обзир, јер НПС одлучује управо о наставним плановима и програмима свих 
наставних предмета у основној школи;  
 

4. Полазиште позива Министарства је ИЗБОР ЧЛАНОВА по том јавном позиву од 
пријављених на позив. Нигде није назначена процедура ИЗБОРА нити критеријуми 
по којима ће бити обављено вредновање и избор кандидата. Због чега је неко 
ИЗАБРАН а други није је тајна, није процедурално јавно назначено у позиву нити 
је било видљиво на било који јавни начин. Позив је био ЈАВАН па и 
КРИТЕРИЈУМИ морају бити јавни, доступни ЈАВНОСТИ и УНАПРЕД ПОЗНАТИ. 
Решење о формирању Радне групе можда постоји, али га нико од чланова није 
добио. Обавештење о „приступним параметрима“ за рад у групи није решење о 
раду у тој групи нити је достављање „приступних параметара“ за рад на рачунару 
исто што и РЕШЕЊЕ; 
 

5. Ваша констатација да чланови Радне групе могу решење да подигну лично у 
просторијама МПНТР није оправдање због чега њени чланови нису добили 
решења нити су о томе обавештени како то прописи налажу. Акт о избору чланова 
Радне групе није нигде јавно објављен па ни на сајту Министарства на којем је 
објављен и Јавни позив; 
 

6. Фурмулар који је био уз Јавни позив је по вама „структуиран према 
критеријумима“. Формулар је пријава коју оверавају одређена стручна друштва и 
институције које ДЕЛЕГИРАЈУ кандидате. На њему нема вредносних критеријума 
којима се утврђује ниво или вредност елемената или карактеристика одређеног 
кандидата. Према томе, описи или садржаји попуњеног формулара или његове 
рубрике не могу бити уједно и критеријуми како ви износити у свом допису. Исто 
тако, ако институција делегира свог кандидата, одакле некоме право да не 
одабере њеног делегата.  
 

7. И ови изабрани кандидати нису од Министарства добили решење за рад. Позив је 
објављен 12.04.2016. а напустили су рад у Радној групи 15/16. маја : 

 

 

Одговор: Привремена обустава рада секције 

написао/ла Наталија Диковић - понедељак, 16. мај 2016., 01:57 
 

Поштујући право свакога на сопствено мишљење, дозвољавам и себи право на 

своје, које је неоправдано схваћено као опструкција рада ове групе, и 

одустајем од даљег рада у овој групи.  

      
Одговор: Привремена обустава рада секције 

написао/ла Вељко Алексић - недеља, 15. мај 2016., 23:50 
 

Имајући у виду немогућност обезбеђења минималног оквира квалитета, 

принуђен сам де се изузмем из даљег рада ове секције. 

  Поред њих и Ања Стојшин, Милан Санадер и Александра Јанкулоски. 

http://moodle.mpn.gov.rs/user/view.php?id=9041&course=55
http://moodle.mpn.gov.rs/user/view.php?id=9071&course=55
http://moodle.mpn.gov.rs/user/view.php?id=9041&course=55
http://moodle.mpn.gov.rs/user/view.php?id=9071&course=55


 
Захтевамо  

 

1.  Повлачење Јавног позива, расформирање и поништење свих продуката 
Радне групе Министарства просвете, науке и техехнолошког  развоја за 
ревидирање наставног плана и програма наставе информатике и предлога 
измена наставних планова и програма из области технике, технологије и 
информатике у основним и средњим школама на основу Чл. 11 став 1 Закона 
о оглашавању за којег кажете да је ступио на снагу али се није примењивао у 
време објављивања Јавног позива као и по чл. 30 став 2) Закона о 
ограшавању из 2005. у делу изостављања важних података о активности 
оглашивача а у односу на непостојање информација о начину и критеријуму 
избора чланова Радне групе и израду Наставног плана за основне школе. 

 
 
 
 
 

Председник  Републичког друштва,     Председник  Регионалног дрштва, 
 

Митар Митровић, проф.                        Милош Соро, проф. 
                   педагошки саветник 

 
 
 
 


