
                                               

 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О организацији и реализацији програма сталног стручног усавршавања у 

образовању удружења Креативни учитељи 

 

Овим Правилником уређују се међусобна права и обавезе у области пружања услуга сталног стручног 

усавршавања у образовању чији је организатор Удружење Креативни учитељи.  

Правни оквир 

Члан 1. 

Удружење Креативни учитељи (у даљем тексту: Организатор) је правно лице које поседује лиценцу 

Завода за унапређивање образовања и васпитања Р. Србије (у даљем тексту: ЗУОВ) за учешће на 

конкурсу за акредитацију програма стручног усавршавања у образовању.  

У току спровођења акредитационе процедуре, Организатор има својство подносиоца пројектне 

документације. Након извршене акредитације Организатор је правни власник акредитованог 

програма стручног усавршавања у образовању у Р. Србији.  

Према Правилнику о стручном усавршавању у образовању Министарства просвете и научно 

технолошког развоја Р. Србије (МПНТР) пренос власништва над Прогамом на другог организатора није 

могућ у току трајања акредитационог циклуса за који је програм одобрен.  

Аутор може уступити програм стручног усавршавања другом организатору тек након истека 

акредитационог циклуса уз договорено обештећење Организатора који предаје власништво.  

Организатор има обавезу да све формално-правне радње у вези са акредитацијом и реализацијом 

програма стручног усавршавања спроведе и изврши у складу са Правилником о стручном 

усавршавању у образовању који прописује Министарство просвете и научно технолошког развоја Р. 

Србије (МПНТР) и осталим правним актима којим се уређује област пословања.  

Аутор/и и реализатори имају обавезу поштовања одредби овог Правилника и Правилника о стручном 

усавршавању МПНТР.  

 

 

Удружење КРЕАТИВНИ УЧИТЕЉИ 

 ПИБ: 106736487 

 Матични број:28021364 

 Број текућег рачуна: 205-161924-92 Комерцијална банка, АД Београд           

Адреса: Војвођанска 115/16, 11073 Нови Београд, Р. Србија 

 e-mail: stlamomcilo@gmail.com  тел: 064 135 72 78 
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Члан 2.  

Аутор и реализатор програма стручног усавршавања може бити лице које има одговарајуће стручне 

компетенције у области на коју се Програм односи. Валидност компетенција утврђује Организатор и 

Комисија за акредитацију ЗУОВ-а. 

Аутор и реализатор програма су у обавези да Организатору доставе доказе о компетенцијама у 

писаној форми. Валидност доказа подлеже моралној, материјалној и кривичној одговорности 

подносиоца.  

 

Права и обавезе 

Члан 3. 

Аутор/и Програма стручног усавршавања у образовању самостално бира/ју област која се програмом 

унапређује и припремају материјал за акредитацију.  

Аутор/и програма самостално одлучује да ли се Програм акредитује за непосредну или он-лајн 

реализацију.  

Организатор обавља техничке припреме за акредитацију и пружа подршку у поступку прибављања и 

израде пројектне документације.  На основу пројектне документације Организатор подноси пријаву 

на конкурс ЗУОВ-а.  

За стручни део конкурсне документације одговоран је Аутор програма. Ако стручна Комисија за 

акредитацију ЗУОВ-а утврди да Програм не задовољава стручне критеријуме, одговорност је на Аутору 

програма, а трошкови акредитације падају на његов терет.  

За технички део конкурсне документације одговоран је Организатор. Ако Комисија за акредитацију 

утврди да нису задовољени технички или формално-правни услови који су у надлежности 

Организатора, трошкови акредитације падају на терет Организатора.  

 

Члан 4.  

Чланови удружења Креативни учетељи ослобођени су трошкова израде пројектне документације и 

трошкова аплицирања код ЗУОВ-а.  

Лица која нису чланови Удружења самостално одлучују да ли ће извршити уплату трошкова израде 

пројектне документације и аплицирања код ЗУОВ-а у износу од 18.000,оо динара, или прихватити 

обавезу да једном у свакој години акредитационог циклуса одрже обуку без хонорара за групу од 30 

полазника коју окупља Организатор.  

За сваки појединачни програм који се подноси на акредитацију ЗУОВ издаје Организатору предрачун 

за Таксу према прописаној тарифи. Такса није део трошкова израде пројектне документације који су 

наведени у ставовима 1. и 2. овог члана.  



Ако се програмом конкурише и за непосредну и за он-лајн реализацију, према процедури и 

Правилнику о стручном усавршавању МПНТР, Такса за акредитацију обрачунава се као да су у питању 

различити програми – у двоструком износу.     

Чланови удружења Креативни учитељи могу да се определе да износ таксе за акредитацију пада на 

њихов терет, или да након акредитације за рачун удружења одрже обуку без хонорара за групу од 30 

полазника.  

Лица која нису чланови удружења уплаћују целокупни износ таксе на рачун Организатора.   

Члан 5.  

Све време трајања акредитационог циклуса Организатор је одговоран да услуге стручног усавршавања 

буду пружене у складу са пројектном документацијом, правном регулативом, нормативима и 

обичајима доброг пословања.  

Организатор је дужан да именује лице задужено да прати реализацију обука и обезбеди поштовање 

процедура предвиђених конкурсном документацијом. Именовано лице у својству координатора 

обуке, је овлашћено да без претходне најаве изврши надзор реализације обуке у било којој фази.  

У случају непоштовања прописаних процедура мањег обима, координатор обуке је овлашћен да 

органу управљања Организатора предложи меру: опомена Аутору/реализатору са налогом за будуће 

поступање.  У случају непоштовања процедура већег обима, координатор обуке је овлашћен да органу 

управљања Организатора предложи привремену или трајну суспензију реализације обуке.  

У тогу примене Програма одступање од процедуре дефинисане у конкурсној документацији није 

дозвољено јер може представљати правни основ за укидање акредитације од стране ЗУОВ-а.   

У случају укидања акредитације настали трошкови падају на терет лица чијим пропустом је дошло до  

укидања акредитације.  

Члан 6. 

У току трајања акредитационог циклуса број реализација није ограничен, а аутор/и и реализатори су 

дужни да изврше намање 2 обуке месечно, уколико постоји интересовање за исте.  

Организатор о свом трошку спроводи маркетиншке активности тако да сви програми које организује 

буду подједнако доступни и промовисани.  

Организатор није одговоран ако не буде заинтересованих за обуку по Програму.  

Члан 7. 

Реализацију обука уговара и финансијски спроводи Организатор.  

Обуку реализују најмање два реализатора. Изузетно, обуку може реализовати један реализатор ако 

је у конкурсној документацији прецизирано да група за обуку броји највише 15 полазника.  

Аутор/и и реализатори су овлашћени да самостално промовишу Програм у циљу окупљања 

полазника, као и да договоре реализацију, а сви формално-правни и финансијски послови су у 

искључивој надлежности Организатора.  



Пријаву реализације обуке, обраду података и достављање извештаја ЗУОВ-у врши Организатор.  

Члан 8. 

Цену обуке, према параметрима дефинисаним конкурсном документацијом ЗУОВ-а, утврђује 

Организатор. Она обухвата хонорар за Аутора/е и реализаторе; порезе и доприносе по основу Уговора 

о ауторском делу; трошкове организације, реализације и правно-финансијског пословања; трошкове 

маркетинга и репрезентације; трошкове обраде и уноса података, штампања, издавања и достављања 

сертификата.   

За ангажовање на реализацији обуке аутор/и и реализатори остварују хонорар на основу Уговора о 

ауторском делу који се закључује за сваку појединачну реализацију обуке.  

Укупан износ нето хонорара за обуку групе од 30 полазника у трају од 8 сати је 24.000,оо динара. 

Аутор/и и реалиазтори међусобним договором врше расподелу припадајућег хонорара.  

Укупан износ нето хонорара за обуку групе од 30 полазника у трајању од 16 сати је 36.000,оо динара. 

Укупан износ нето хонорара за обуку групе од 30 полазника у трајању од 24 сатa је 48.000,оо динара. 

 

Укупан нето износ хонорара за обуке које се изводе он-лајн, путем образовне платформе, је 35 % од 

укупне цене обуке.  

Путни трошкови до 50 километара у једном правцу се не обрачунавају и не исплаћују.  

Путни трошкови преко 50 километара у једном правцу се обрачунавају у висини цене аутобуске карте 

или утрошеног горива. Ако се за превоз користи лично возило, подразумева се да сви релизатори 

путују о једном трошку.  Као почетно место за обрачун путних трошкова узима се место у којем 

реализатори живе. Ако реализатори живе у различитим местима, договором утврђују место у односу 

на које се врши обрачун.   

 

Члан 9.  

Организатор може ангажовати спољне сараднике у сврху обављања маркетиншких и организационих 

активности и послова. 

У случају да аутор/и и реализатори остварују изузетне резултате на плану маркетинга, заказивања и 

реализовања обука Организатор може увећати припадајуће хонораре, а у складу са расположивим 

буџетом за ту намену.  

Аутор/и и реализатори имају право да на своју иницијативу реализују промотивне обуке уз обавезу 

надокнаде трошкова организације, вођења документације и издавања уверења Организатору у 

износу од 12.000,оо динара. За промотивне обуке које сами организују Аутор/и и реализатори немају 

право на хонорар и путне трошкове.  

У случају да Аутор/и и реализатори желе да повећају доступност свог програма умањивањем цене 

реализације, Организатор ће се сагласити са умањењем до 50 % које подразумева и сразмерно 

умањење хонорара.   



Прелазне и заврше одредбе 

Члан 10. 

Одредбе овог Правилника које се односе на финансијско пословање имају статус пословне тајне. 

Аутор/и и реализатори нису овлашћени за давање информација о финансијском пословању трећим 

лицима. Повреда ове одредбе повлачи за собом позивање починиоца на моралну, дисциплинску или 

материјалну одговорност. 

Члан 11. 

Организатор задржава право измене овог Правилника уколико дође до измена Закона или 

Правилника којима се уређује област стручног усавршавања у образовању у Р. Србији, као и уколико 

дође до измена услова пословања.  

Члан 12. 

Својим потписом на штампаном примерку овог правилника, лице заинтересовано за сарадњу у 

својству аутора или реализатора програма потврђује да је упознато са одредбама и сагласно са 

условима. 

За сва питања која нису уређена овим Правилником примењују се одредбе Правилника о стручном 

усавршавању МПНТР.  

Овај Правилник ступа на снагу усвајањем од стране Управног одбора удружења Креативни учитељи, а 

примењиваће се од 1.9.2021. са роком важења до истека акредитационог циклуса чије трајање 

дефинише ЗУОВ.  

У Новом Београду, 18. 8. 2021. 

 

За удружење Креативни учитељи 

с.р. Момчило Степановић, председник Управног одбора 

 


