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Spisak skraćenica 
 
BEP  Basic Education Program 

KBK  Konsolidovani budžet Kosova  

ODO  Opštinski departman za obrazovanje 

DSP  Deca sa posebnim potrebama 

GiZ  Nemačka organizacija za razvoj i saradnju  

OI  Obrazovne institucije 

PŠI  Predškolske institucije 

KPI  Kosovski pedagoški institut 
KEC  Obrazovni Centar Kosova 

KEK  Kosovska energetska korporacija 

MONT  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju 

SPOK  Strateški plan obrazovanja na Kosovu  

CPR  Centri za profesionalni razvoj 

JAR  Zajednički godišnji pregled 

ONSŠ  Osnovne i niže srednje škole 

VSŠ  Više srednje škole  

SMŠ  Srednja muzička škola  

KPS  Kosovska policijska služba  

PSPR  „Javne usluge, zaštita i spašavanje“ 

EMIS  Informacioni sistem rukovođenja obrazovanjem 

SWAP  Svesektorski pristup  

SWOT  Snaga, slabosti, šanse i pretnje 

SDEEC  Standardi razvoja obrazovanja u ranom detinjstvu 

ICT  Informatička i komunikaciona tehnologija  

UNICEF  Dečiji fond Ujedinjenih Nacija 

PRN  Profesionalni razvoj nastavnika 
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Izvršni rezime  
 

Razvojni  plan  obrazovanja  u  opštini  Prištini  2013‐2017  izrađen  je  godinu  dana 
nakon  usvajanja  tri  vrlo  značajna  dokumenta  na  nacionalnom  nivou,  a  to  su: 
Strateški plan obrazovanja  Kosova  2011‐2016, Okvirni nastavni program  Kosova, 
kao i Zakon o preduniverzitetskom obrazovanju. Ovaj plan je izrađen iz potrebe da 
Priština,  kao  glavni  grad  Kosova  i  kao  opština  sa  najvećim  brojem  obrazovnih 
institucija  i  učenika,  preduzme  odgovornost  za  poboljšanje  situacije  u 
preduniverzitetskom obrazovanju u  skladu  sa  zakonom  i dokumentima o  razvoju 
obrazovanja. Uz podršku obrazovnog projekta EU SWAp, koji finansira EU, opština 
Priština odlučlila  je da  izradi petogodišnji razvojni plan za sektor obrazovanja koji 
će odražavati interese svih partnera, a na prvom mestu interese građana Prištine i 
Kosova. U ovom pogledu, organizovan je proces planiranja uz široko učestvovanje 
svih relevantnih aktera  i  to  je učinjeno u periodu od maja do avgusta 2012. Ovaj 
dokument  je  rezultat  tog  procesa  i  iskazuje  širok  konsenzus  postignut  u  okviru 
opštine Priština. 

Najpre  je osnovana grupa  za planiranje koja  se  sastojala od  službenika MONT‐a, 
ODO‐a i obrazovnih institucija, kao i od predstavnika političkih partija zastupljenih 
u Skupštini opštine Priština. Nakon toga, na osnovu prikupljenih podataka i SWOT 
analize  (SWOT: snage, slabosti, šanse  i pretnje),  izvršena  je sveobuhvatna analiza 
situacije u preduniverzitetskom obrazovanju opštine Prištine. Ova analiza iznela je 
na  svetlost dana  istinske  snage  i  slabosti,  šanse  i pretnje koje mogu da utiču na 
budućnost. Na osnovu toga,  identifikovano  je pet glavnih oblasti analize,  i one su 
sledeće:  upravljanje  obrazovanjem,  predškolsko  obrazovanje,  osnovno  i  srednje 
obrazovanje,  profesionalno  usavršavanje  nastavnika  i  infrastruktura.  Nakon 
postizanja  saglasnosti  o  trenutnoj  situaciji,  grupa  za  planiranje  izradila  je  viziju 
razvoja  obrazovanja  u  opštini.  Ključne  reči  ove  vizije  jesu:  uključenost,  jednake 
šanse  i  kvalitet.  U  donjem  tekstu  navedena  je  formulacija  vizije:  obuhvatan  i 
sveuključujući obrazovni sistem koji pruža jednake šanse za sve, koji nudi kvalitetno 
obrazovanje i ima za cilj da postigne moderne standarde koji podstiču obrazovanje 
tokom čitavog života, za ekonomski i socijalni razvoj opštine Priština i čitave zemlje.  

Tokom ovog procesa definisano  je pet  strateških  ciljeva  za  razvoj obrazovanja u 
opštini Priština: 

1. Kvalitetno  i  efikasno  upravljanje,  liderstvo  i  rukovođenje  u  obrazovnim 
institucijama  

2. Povećan  nivo  učešća  dece  u  predškolskom  obrazovanju  i  pružanje 
kvalitetnih usluga  

3. Podizanje nivoa kvaliteta i uključenosti u osnovno i srednje obrazovanje 
4. Stvaranje mehanizama za stalni profesionalni razvoj nastavnika  
5. Stvaranje prijatne, zdrave i bezbedne sredine za sve 
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Za svaki strateški cilj definisani su merljivi pokazatelji  i mere koje vode postizanju 
svakog  od  ovih  ciljeva.  Izrađeni  su  akcioni  plan  i  budžet  za  ceo  period 
implementacije razvojnog plana obrazovanja, počev od 2013.  i zaključno sa 2017. 
Akcioni  plan  i  budžet  su  veoma  uopšteni  i  treba  da  budu  revidirani  pre  svake 
fiskalne  godine.  Detaljni  plan  aktivnosti  za  narednu  godinu  takođe  treba  da  se 
izrađuje pred početak  svake  fiskalne godine. Ukupna  cenasprovođenja  razvojnog 
plana  je  oko  27,2  miliona  evra,  a  tabela  troškova  data  je  u  donjem  tekstu  i 
zasnovana je na stateškim ciljevima i podeljena je po godinama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Budžet 
Oblast  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno 

Upravljanje   € 5,250  € 22,800  € 34,100  € 50,800  € 50,800  € 163,750 

Predškolsko obrazovanje  € 60,500  € 111,600  € 182,400  € 226,600  € 226,600  € 807,700 

Osnovno i srednje 
obrazovanje 

€ 322,000  € 440,000  € 454,000  € 504,000  € 354,000  € 2,074,000 

Profesionalni razvoj  € 0  € 50,000  € 75,000  € 75,000  € 0  € 200,000 

Okruženje i infrastruktura  € 6,322,500  € 6,050,000  € 4,100,000  € 3,735,000  € 3,720,000  € 23,927,500 

  € 6,710,250  € 6,674,400  € 4,845,500  € 4,591,400  € 4,351,400  € 27,172,950 

 

Neki od ovih troškova pokrivaju se iz opštinskog budžeta, a neki od njih iz konsolidovanog budžeta Kosova (KBK). 
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Predgovor  
 

Projekat „Angažovanje u celokupnom sektoru obrazovanja“ (EU Education SWAp), 
koji  finansira Evropska Unija, pokrenut  je u  jesen 2009.,  sa početnim  izveštajem 
izrađenim i usvojenim u februaru 2010., označavajući time početak implementacije 
projekta.  Projekat  ima  tri  komponente.  Prva  komponenta  ima  za  cilj  da  jača 
kapacitete Ministarstva  za obrazovanje, nauku  i  tehnologiju  (MONT)  i opštinskih 
departmana za obrazovanje (ODO) u upravljanju obrazovnim sistemom, planiranju, 
razvoju  i nadgledanju aktivnosti  i napora koji se odnose na ove aktivnosti. Druga 
komponenta  projekta  pruža  podršku  u  reviziji  okvirnog  nastavnog  programa 
Kosova,  što  će  stvoriti  prostor  za  reviziju  nastavnog  programa  po  predmetima  i 
biće  sprovedeno  u  fazama.  Treća  komponenta  projekta  jeste  da  podrži  razvoj 
okvira, standarda i politike profesionalnog razvoja u smislu licenciranja nastavnika. 
Sve tri komponente su međusobno povezane  i za cilj  imaju sprovođenje sektorski 
širokog pristupa prosveti i, komponenta razvoja kapaciteta kao takva, planirana je 
da doprinese implementaciji aspekata komponenti 2 i 3.     

U  septembru  2010,  projekat  EU  SWAp  u obrazovanju  obavio  je  analizu  potreba 
kako  bi  identifikovao  najprikladnije metode  planiranja  i  instrumente  koje  treba 
koristiti u planiranju obrazovanja na Kosovu i na centralnom i na opštinskom nivou, 
uključujući  tu  i  strategije  za  njihovo  sprovođenje.  Zaključak  je  bio  da  postoji 
potreba da se izrade instrumenti planiranja i da budu prezentovani na način koji bi 
olakšao  njihovo  korišćenje  obrazovnih  autoriteta  u  svakodnevnom  radu.  Ova 
aktivnost dopunjena  je drugim aktivnostima EU EduSWAP, a vredi pomenuti dve 
od  njih:  1)  Tehnička  podrška  izgradnji  kapaciteta  opštinskih  departmana  za 
obrazovanje,  i 2) Razvoj  i primena  instrumenata  za  finansijsko planiranje  koji  su 
prikladni za korišćenje u budžetskom planiranju u sektoru obrazovanja.    

Inicijativa za ovaj  razvojni plan obrazovanja prvi put  je došla 2010 od G. Remzija 
Salihua,  tadašnjeg direktora za obrazovanja u Opštini Priština koji  je želeo bolje  i 
sveobuhvatnije  planiranje  i  pristup  razvoju  koji  bi  se  sprovodio  u  njegovom 
odeljenju  i  u  preduniverzitetskom  obrazovanju  u  Prištini,  tako  da  „mi  pružimo 
najbolje obrazovanje deci glavnog grada Kosova, što može poslužiti kao model za 
ostale  opštine“.     G.  Salihu  nije  poživeo  dovoljno  dugo  da  vidi  ostvarenje  svoje 
ideje, ali njegova vizija živi na svakoj stranici ovog plana za razvoj obrazovanja.      

U  okviru  tehničke  podrške  izgradnji  kapaciteta  opštinskih  departmana  za 
obrazovanje,  doneta  je  odluka  da  se  opštini  Priština  pomogne  u  izradi 
sveobuhvatnog plana obrazovanja u Prištini, koji će definisati pravac razvoja ovog 
sektora od 2013‐2017. Ideja je bila da plan bude u skladu sa strateškim planom za 
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obrazovanje  na  Kosovu  2011‐2016,  i  da  se  sačini  uz  široko  učešće  svih 
zainteresovanih  partnera,  ubrajajući  tu  službenike OPO,  predstavnike  opštinskih 
obrazovnih  institucija, predstavnike civilnog društva  i ostale subjekte koji bi mogli 
dati svoj doprinos ovom planu. Sa ovim ciljem, EU EduSWAP pokrenuo je značajne 
resurse u periodu maj‐septembar 2012.   
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1. Uvod 
Ideja  za  razvojni  plan  opštine  Priština  došla  je  kao potreba  opštine  da  preuzme 
odgovornosti koje je dobila zakonima donetim prethodnih godina, i kao potreba da 
se koordinišu koraci na poboljšanju stanja u preduniverzitetskom obrazovanju koje 
su  pak  preduzeli  akteri  na  centralnom  nivou  i  razvojni  partneri.  Iz  ovog  razloga 
zakonodavstvo i strateški dokumenti koji se odnose na obrazovanje bili su polazna 
tačka ovog planiranja. Još jedan element bila je činjenica da planiranje treba da se 
obavi uz  široko učestvovanje, kako bi  se videli  interesi  svih partnera  i kako bi  se 
usredsredilo na preduniverzitetsko obrazovanje pokrivanjem perioda 2013‐2017. 
Ovo  se  poklapa  sa  novim  ciklusom  opštinskog  planiranja.  Prištinski  ODO  bio  je 
zadužen  za planiranje,  a  EU  EduSWAP  pružio  je  tehničku  podršku  kroz  pružanje 
stručne i logističke podrške u organizovanju sesija planiranja.    

Proces planiranja razvijen je u 4 faze: 

Prva faza: Organizovanje procesa i prikupljanje podataka   

Ova faza odvijala se u periodu od 1‐15 maja 2012 i imala je dve glavne aktivnosti: 
 
1) Prikupljanje neophodnih podataka za proces planiranja.  
Podatke  je  dostavio  ODO  za  tri  nivoa  obrazovanja:  predškolsko  obrazovanje, 
osnovno  i  niže  srednje  školsko  obrazovanje,  kao  i  više  srednje  obrazovanje.  Na 
osnovu podataka pripremljen  je početni dokument koji bi služio kao referentan za 
analizu situacije. 

2) Pripremne aktivnosti za organizovanje procesa izrade plana.   
ODO  je  osnovao  osnovni  tim  koji  se  sastoji  od  12  članova,  gde  su  predstavljeni 
zvaničnici ODO‐a, neki odbornici Skupštine opštine  i neki predstavnici obrazovnih 
institucija iz opštine Priština. Ovom osnovnom timu pridružila se druga grupa od 18 
ljudi u kojoj su bili predstavnici  različitih partnera, kao što su zvaničnici MONT‐a, 
predstavnici obrazovnih institucija, sindikata, civilnog društva itd. Ove dve grupe su 
zajedno činile tim za planiranje. 

Druga faza: Analiza situacije 
U ovoj fazi  izvršena  je kritička analiza postojeće situacije. Iz ovog razloga 21.  i 22. 
maja  2012.  održana  je  dvodnevna  radionica  sa  članovima  tima  za  planiranje. 
Tokom ove  radionice urađena  je  SWOT analiza  trenutne  situacije, nakon  čega  je 
sledila  dublja  analiza  razloga  i  posledica  identifikovanih  problema  i  na  kraju  su 
razmatrane  opcije  kako  se  baviti  tim  problemima.  Nakon  toga,  korišćenjem 
podataka  prikupljenim  u  prvoj  fazi,  urađen  je  opis  postojeće  situacije  koji  je 
podeljen članovima tima za planiranje. 
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Treća faza: Definisanje strateških ciljeva i mera za njihovo postizanje. 
Ova faza je realizovana kroz dvodnevnu radionicu koja je održana 11‐12 jula 2012. 
Na  osnovu  analize  situacije  definisani  su  vizija  razvoja  obrazovanja  u  opštini, 
strateški ciljevi i mere za njihovo postizanje, kao i pokazatelji napretka. Takođe su 
izrađeni  akcioni  plan  i  preliminarna  procena  budžeta  potrebnog  za  sprovođenje 
plana. 

Četvrta faza: Izrada dokumenta razvojnog plana. 
Nakon  toga  je  izrađen  nacrt  razvojnog  plana,  koji  je  finaliziran  na  radionici 
organizovanoj  31.  avgusta  2012.  Ovaj  nacrt  je  podeljen  članovima  tima  za 
planiranje  i  potom  je  na  osnovu  komentara  u  vezi  sa  njim  izrađena  i  konačna 
verzija.    
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2. Analiza situacije  

2.1. Uvod 
 
Analiza situacije u obrazovanju u opštini Priština koja  je  izložena ovde, zasniva se 
na podacima opštinskog departmana za obrazovanje (ODO) i na SWOT analizi, koja 
je  realizovana  21.  i  22.  maja.  Na  ovom  sastanku  je  učestvovala  široka  lepeza 
partnera, sa opštinskim zvaničnicima iz obrazovanja, predstavnicima MONT‐a, kao i 
predstavnicima obrazovnih  instutucija  i civilnog društva. Takođe su uzeti u obzir  i 
razvojni dokumenti na nacionalnom nivou, kao što je strateški plan za obrazovanje 
na  Kosovu  2011‐2016.  Širokim  konsenzusom  odlučeno  je  da  se  SWAT  analiza 
usredsredi na pet oblasti:    
 

1.  Upravljanje obrazovanjem 
2.  Predškolsko obrazovanje 
3.  Osnovno i srednje obrazovanje 
4.  Profesionalni razvoj nastavnika 
5.  Infrastruktura 
 

SWOT  analiza  pokazala  je  visok  stepen  spremnosti medju  obrazovnim  osobljem 
opštine  Priština  da  se  identifikuju  postojeće  slabosti  i  da  se  konstruktivno 
analiziraju  razlozi  koji  stoje  iza  njih. Dosadašnjim  uspesima  odato  je  priznanje  i 
razmatrane  su mogućnosti  kako  da  njihov  efekat  bude  održiv.  Pored  slabosti  i 
dostignuća, analizirani su  i spoljni  faktori koji su se bavili  i budućnošću – prilike  i 
pretnje. Čitava analiza je na početku urađena sa manjom grupom ljudi, a kasnije je 
podeljena pred brojnijim forumom. U daljem tekstu izložili smo pregled analize po 
oblastima. 
 

2.2. Upravljanje obrazovanjem  
Glavni zakoni koji regulišu oblast preduniverzitetskog obrazovanja na Kosovu jesu:  

• Zakon Br.2011/04‐L‐032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici 
Kosovo, koji je na snazi od 1.10.2011. i ima karakter sistemskog zakona. 

• Zakon Br.03/L‐068 o obrazovanju u opštinama Republike Kosovo, koji je 
usvojen u junu 2008, nakon usvajanja Ustava Republike Kosovo. Ovaj zakon 
uređuje prenos niza ovlašćenja sa centralnog na lokalni nivo i predstavlja deo 
većeg paketa u okviru decentralizacije.     

• Zakon Br. 02/L‐42 o stručnom obrazovanju i obuci na Kosovu, koji je usvojen u 
aprilu 2006.  



 

  14

• Zakon Br. 02/L‐24 o obrazovanju i obuci odraslih, usvojen u julu 2005. 

• Zakon Br. 02/L‐52 o predškolskom obrazovanju, usvojen 2006, definiše širi 
okvir koji reguliše predškolsko obrazovanje i definiše opštinu kao glavnog 
odgovornog aktera za aktivnosti u ovoj oblasti. 

• Zakon Br.2004/37 o inspekciji obrazovanja, definiše ovlašćenja MONT‐a za 
inspekciju u obrazovnom sistemu.  

• Zakon Br. 03/L‐018 o završnom i maturskom državnom ispitu.  

• Zakon Br. 03/L‐060 o nacionalnim kvalifikacijama. 

Pored ovih zakona postoje mnoga administrativna uputstva koje čine operativnim 
zakonske norme, tako što utvrđuju modalitete koje treba primenjivati u praksi.     

Postoje takođe različiti strateški dokumenti koji su sada dali pravni smer razvoju 
obrazovanja uopšte. Godine 2011, izrađena su dva važna dokumenta za 
obrazovanje na Kosovu:  

1. Strateški plan obrazovanja na Kosovu (SPOK) 2011‐2016, koji definiše pravce 
razvoja sistema tokom ovog perioda.    

2. Kosovski okvir nastavnog programa koji definiše osnovu modernog sistema 
obrazovanja zasnovanog na stručnosti. 

Zakonodavstvo  i  gore  pomenuti  dokumenti  imaju  značajan  uticaj  na  sve  sfere 
upravljanja obrazovnim sistemom u opštini, posebno na sistem rukovođenja. Tako, 
zakon o obrazovanju u opštinama rezerviše nove odgovornosti za opštine, kao nšto 
su preuzimanje odgovornosti  za  stručni  razvoj nastavnika  i osiguranje kvaliteta u 
obrazovanju. Kapaciteti opštine Priština za preuzimanje ove  i drugih odgovornosti 
su ograničeni.  Zajednički  godišnji pregled  (ZGP)  SPOK‐a pokazuje da  je  jedna od 
glavnih  slabosti  MONT‐a  nedovoljna  podrška  MONT‐a  opštinama  ne  bi  li  one 
preuzele svoje odgovornosti u sektoru obrazovanja. 

Tokom  poslednjih  godina  opština  Priština  uspela  je  da  proširi  školsku  mrežu, 
omogućavajući time bolju organizaciju rada u školama. Opština Priština  je takođe 
jedna od malobrojnih opština koje pokrivaju putne troškove nastavnika  i učenika, 
što  je  jedna  od  zakonskih  obaveza.  Pored  ovoga,  opština  Priština  plaća 
prekovremeni  rad nastavnika  i na ovaj način  stimuliše nastavnički prekovremeni 
rad  kada  je  to  potrebno  i  svodi  na  minimum  gubitak  radnih  časova  koji  se 
pojavljuju kao posledica odsustva nastavnika. Uprkos  činjenici da opština Priština 
stvara  značajan  iznos  sopstvenih prihoda, budžetska ograničenja  koja  je utvrdilo 
Ministarstvo finansija, i dalje nastavljaju da ometaju realizaciju projekata razvoja i 
da ograničavaju razvoj i modernizaciju obrazovanja u opštini. 
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Tabela  1  pokazuje  ograničenja  definisana  u  vladinim  grantovima  i  sopstvenim 
prihodima  za  2012.  godinu.  Posebno  ograničenje  je  utvrđeno  za  plate  osoblja. 
Prema kosovskim zakonima, plate mogu biti plaćene jedino iz vladinih grantova.       

Tabela 1. Budžet za obrazovanje u opštini Priština za godinu 2012 

Izvor  Osoblje 
Plate i 
zarade 

Roba i 
usluge 

Opštinska 
potrošnja 

Subvencije 
i transferi 

Kapitalni 
troškovi 

Ukupno 

Vladini 
grantovi 

3,229  13,733,000  968,307  664,636      15,365,942 

Sopstveni 
prihodi    106,099  980,000      4,163,157  5,249,257 

Ukupno  3,229  13,839,099  1,948,307  664,636    4,163,157  20,615,199 

 
Škole  nastavljaju  da  imaju 
ograničenu  samostalnost  u 
upravljanju  budžetom. 
Uprkos  činjenici da  je mnogo 
toga  urađeno  u  izgradnji 
kapaciteta  uz  podršku 
Svetske  Banke,  škole  se  i 
dalje  suočavaju  sa  mnogim 
preprekama  za  sprovođenje 
svoje  finansijske 
samostalnosti u praksi. 

Opštini nedostaju normativni 
akti  za  regulisanje određenih 
aspekata obrazovanja; stoga postoji potreba da se  izradi spisak ovakvih uredaba  i 
da  se  one  razviju  što  je  pre moguće. Odsustvo  uredaba  ima  direktan  uticaj  na 
odsustvo  odgovornosti  počev  od  nivoa  učionice,  pa  naviše  do  opštinskog  nivoa. 
Planiranje je oblast u kojoj je potrebno poboljšanje i u školama i na nivou opština. 
Za  sada ne postoji  sistem ocene planova koji  se  izrađuju u  školama,  i ne postoji 
usklađivanje planova na opštinskom nivou. Većina škola izrađuje godišnje planove 
rada, a razvojni planovi se  izrađuju po konkretnom zahtevu za dobijanje dodatnih 
fondova ili kada se to zatraži od kandidata koji konkurišu za radno mesto direktora 
škole. 

Digitalizacija  škola  i  unapređenje  elektronskog  sistema  za  prikupljanje  i  obradu 
podataka  u  obrazovanju  (EMIS)  se  vidi  kao  povoljna  prilika  za  unapređenje 
upravljanja  u  prištinskim  opštinskim  školama,  zato  što  daje  čvrstu  osnovu  za 

Glavni izazovi: 
• Izvršavanje zakonskih odgovornosti 
opštine na polju obrazovanja  
• Poboljšanje planiranja u školama i u 
opštini 
• Izrada uredaba koje se odnose na 
obrazovanje u opštini 
• Donošenje odluka zasnovano na 
pouzdanim podacima 
• Izbegavanje politizacije pri imenovanjima 
i zapošljavanju 



 

  16

donošenje odluka  i na školskom  i na opštinskom nivou.  Još  jedna dobra prilika  je 
profesionalno  usavršavanje  nastavnika  i  školskog  rukovodećeg  osoblja  koje  se 
obavlja  kroz  brojne  projekte  koje  finansiraju  internacionalni  donatori.  U  svetlu 
ovoga probni projekat ocene učinka  i  licenciranja nastavnika koji će uslediti treba 
da ispuni očekivanja da ima uticaja na poboljšanje kvaliteta upravljanja u školama. 
Sa  tačken  gledišta  uprave,  neki  od  rizika  sa  kojima  se  suočava  obrazovanje  u 
Prištini  jesu: mogućnost politiziranja  imenovanja rukovodilaca  i nastavnog osoblja 
u  školama,  krhka  bezbednost  koja  preovlađuje  u  i  oko  školskih  okruženja, 
siromašna infrastruktura oko škola koja sprečava razvoj školskih aktivnosti. 

 

2.3. Predškolsko obrazovanje  
Priština  ima  najnapredniju  mrežu  predškolskih  institucija  na  Kosovu.  Postoji  8 
javnih  predškolskih  institucija  koje  rade  u  gradu,  sa  ukupno  1758  dece,  što 
predstavlja  oko  34%  od  ukupnog  broja  dece  u  predškolskim  institucijama  na 
Kosovu. O njima se brinu 274 zaposlena (197 od njih su nastavno osoblje). Prostor 
koji  je na  raspolaganju deci  iznosi oko 10.800m2  ili 6,2m2 po detetu.  Skoro  sve 
predškolske  institucije  izrazile su potrebu za  renoviranjem. Uprkos  činjenici da  je 
najmanje 650 dece smešteno u privatnim predškolskim institucijama, potražnja za 
upis u javne institucije je visoka i prevazilazi kapacitete opštine. Uobičajeno radno 
vreme predškolskih institucija je od 7‐17h, ali neke privatne institucije produžavaju 
svoje  radno  vreme  da  bi  udovoljile  specifičnim  zahtevima  roditelja.  Takođe  se 
veruje da postoji određeni broj privatnih predškolskih  institucija koje  funkcionišu 
bez odgovarajuće licence. Tabela 2 pruža sveobuhvatni pregled javnih predškolskih 
institucija u opštini. 
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Tabela 2. Predškolske institucije u opštini Priština 
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Uprkos skromnim rezultatima postignutim u obezbeđivanju dodatnih kapaciteta u 
javnom  sektoru,  predškolsko  obrazovanje  nastavlja  da  bude  najmanje  razvijen 
sektor  obrazovanja  na  Kosovu;  Međutim  u  poslednjoj  deceniji  mnogo  toga  je 
učinjeno  da  se  poboljša  kvalitet  usluga.  Tako  je  većina  nastavnog  osoblja 
obučavana  u  vezi  sa  savremenom metodologijom  rada,  dok  se  u  predškolskim 
institucijama primenjuje metodologija „đak u centru“. Nadgledanje se sprovodi u 
praksi, dok  se komunikacija  sa  roditeljima uveliko poboljšala,  jačajući  tako ulogu 
predškolskog obrazovanja kao polazne tačke za razvoj ličnog identiteta. 

Kapaciteti  javnih  predškolskih  institucija  nastavljaju  da  budu  veoma  ograničeni, 
dok  je potražnja  i dalje najmanje 3‐4 
puta veća nego ponuda. Zato su, zbog 
velikog pritiska,  institucije prinuđene 
da  upisuju  veći  broj  dece  u  razrede 
što direktno pogađa kvalitet nastave. 
Sa  druge  strane,  veoma  su 
ograničene mogućnosti  za  upis  dece 
sa  specijalnim potrebama. Nedostaju 
školovani  edukatori  i  nastavni 
materijal  i  postoji  generalni  manjak 
psihologa  u  predškolskim 
institucijama.  Takođe  ne  postoji 
odgovarajuća zdravstvena nega pošto 
doktor  ne  može  da  bude  na  raspolaganju  svakodnevno  u  svakoj  instituciji. 
Preostaje još mnogo toga da se uradi u smislu individualizacije rada u zavisnosti od 
afiniteta  i potreba dece, kao  i u  ispunjavanju standarda za razvoj učenja u ranom 
detinjstvu (SDLEC). Potrebno je dalje poboljšati saradnju sa roditeljima, naročito u 
interaktivnim  aktivnostima  planiranja  i  implementacije  zajedno  sa  roditeljima,  u 
skladu  sa  normama  savremene  pedagogije  za  rad  sa  decom  starosne  grupe  0‐5 
godina. 

Razni  donatori  nastavljaju  da  nude  brojne  prilike  za  poboljšanje  rada  u 
predškolskim obrazovnim institucijama, najpre kroz profesionalni razvoj vaspitača. 
To  je  šansa  koja  treba da  se  iskoristi. Prilika da  se prošire  kapaciteti  kroz  javno‐
privatno partnerstvo treba da se koristi  i mogla bi se postići kroz podizanje novih 
predškolskih  institucija  i  kroz  podršku  alternativnim  oblicima  predškolskog 
obrazovanja,  što  bi  podrazumevalo  provođenje  manje  količine  vremena  u  tim 
objektima.  Javne  predškolske  institucije  mogu  pružati  svoje  usluge  i  nakon 
redovnog  radnog  vremena,  kao  i  tokom  vikenda  i  praznika,  uz  dodatno 
naplaćivanje, u skladu sa zahtevima i potrebama roditelja. 
Privatni sektor ispunjava značajan deo potreba predškolskog obrazovanja u opštini 
Priština. 

Glavni izazovi: 
• Ograničena uključenost dece u 
predškolske ustanove 
• Pojedinačni rad sa decom 
• Kvalitet rada u predškolskim 
institucijama 
• Pružanje zdravstvenih i 
profesionalnih usluga 
• Uspostavljanje partnerstava sa 
privatnim sektorom 
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Iako  je  administrativno  uputstvo  za  licenciranje  privatnih  institucija  usvojeno  u 
MONT‐u  septembra  2011,  njihovo  licenciranje  je  još  uvek  u  toku.  Trenutno  ne 
postoje podaci o privatnim institucijama, njihovim kapacitetima, strukturi njihovog 
osoblja,  njihovim metodama  rada,  ceni  njihovih  usluga,  itd. Nedostatak  ovakvih 
podataka ponekad  rađa  sumnje u kvalitet njihovih usluga, ali  to  sa druge  strane 
predstavlja  slabost  obrazovnog  sistema  i  na  centralnom  i  na  opštinskom  nivou. 
Priština  nema  dovoljno  građevinskog  zemljišta  za  proširenje  kapaciteta  javnih 
predškolskih  institucija,  mada  su  u  ovu  svrhu  obavljana  renoviranja  nekih  od 
zgrada.  Moglo  bi  se  desiti  u  budućnosti  da,  zbog  povećanja  troškova  života  i 
ograničenih mogućnosti  opštine  da  subvencionira  usluge,  cena  usluga  u  javnim 
predškolskim institucijama bude povećana. 

 

2.4. Osnovno i srednje obrazovanje 
Priština  ima  mrežu  od  41  osnovne  i  niže  srednje  škole  u  kojima  obavezno 
obrazovanje  pohađa  34.342  učenika,  što  čini  oko  12%  od  broja  svih  učenika  na 
ovom  nivou  na  Kosovu. Od  ovog  broja  2.038  dece  pohađa  „nulte  razrede“  koji 
funkcionišu u osnovnim  i nižim srednjim školama u opštini. Unutar granica grada 
postoji 21 škola sa 28.001 učenikom, ne računajući muzičku školu „Prenk Jakova“ 
koja ima 477 učenika. Iako je u zadnjih 10 godina sagrađeno 6 novih škola u koje je 
upisano  5840  učenika,  gradske  škole  nastavljaju  da  se  suočavaju  sa  velikom 
opterećenošću i prinuđene su da organizuju nastavu u dve smene, dok se u dve od 
ovih  škola  izvodi  nastava  i  u  tri  smene.  Nastava  se  organizuje  na  albanskom, 
srpskom, bosanskom  i  turskom  jeziku. Na ovom nivou obrazovanja  zaposleno  je 
1701 nastavnik  (ili 1695 punih  radnih mesta), 113 administrativnih  radnika  i 299 
pomoćnih radnika.  

Opština  se potrudila da organizuje mrežu osnovih  i nižih  srednjih  škola na  takav 
način da učenicima škola bude što je moguće bliža kući, ali zbog masovne migracije 
u  periodu  nakon  1999  i  zbog  nove  gradnje,  postoje  čitava  naselja  kojima  su 
potrebne  nove  školske  zgrade.  Trenutno  svaki  učenik  ima  na  raspolaganju  od 
3.15m2 u  školi,  dok  je  u  školama  unutar  grada  još manji  –  2.66m2 po  učeniku. 
Međjutim,  mnogo  toga  je  učinjeno  poslednjih  godina  u  poboljšanju  postojeće 
školske  infrastrukture  kroz  opremanje,  zamenu  školskog  inventara  novim, 
uređivanje  školskih  dvorišta  i  okoline,  kao  i  pružanje mogućnosti  za  korišćenje 
potrebnih  površina  za  fizičke  i  vannastavne  aktivnosti.  Tabela  3  daje  pregled 
osnovnih i nižih srednjih škola u opštini sa detaljima. 
 
Priština  ima  12  viših  srednjih  škola  sa  ukupno  13.338  učenika,  gde  radi  706 
nastavnika (ili 685 punih radnih mesta), 40 administrativnih radnika i 132 pomoćna 
radnika. Tri od ovih škola su gimnazije i 5.201 učenik pohađa nastavu u njima, dok 
su  8  od  njih  stručne  škole  sa  7.429  učenika.  Pored  ovoga,  708  učenika  pohađa 
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versku  školu  „Alauddin“. U većini  škola nastava  se održava na albanskom  jeziku, 
dok  se u gimnaziji  „Sami  Frashëri“  časovi  takođe održavaju  i na bosanskom  i na 
turskom jeziku. U srednjoj medicinskoj školi „A. Sokoli“ postoje odeljenja u kojima 
se nastava drži na bosanskom jeziku. Svi profili su obezbeđeni u gimnazijama kako 
je  predviđeno  obrazovnim  programom  Kosova:  matematika  –  informatička 
tehnlogija, prirodne nauke, društvene nauke, filološka gimnazija  i opšta gimnazija 
(4‐godišnji  program).  U  stručnim  školama  postoje  sledeći  profili:  komunikacija, 
grafika, hotelijerstvo i turizam, ekonomika i tipografija, građevinarstvo, mašinstvo, 
elektrotehnika,  zdravstvo,  poljoprivreda,  muzika,  itd.  Tokom  poslednjih  godina 
uveliko  je  porasla  zainteresovanost  dece  da  nastave  sa  višim  srednjim 
obrazovanjem, naročito u profilu gimnazije,  što  je prouzrokovalo preopterećenje 
nekoliko  škola  u  Prištini.  Pored  ovoga,  prištinske  škole  upisuju  značajan  broj 
učenika  iz drugih opština zbog specifičnih profila koji ne postoje u tim opštinama. 
Stoga, u svim višim srednjim školama, bez izuzetaka, proces nastave izvodi se u dve 
smene. Svaki učenik na raspolaganju ima prostor od 3.2m2 školske površine, dok je 
u gimnaziji prostor koji je na raspolaganju učeniku samo 2.2m2. 

Međjutim,  infrastruktura u višim srednjim školama u Prištini doživela  je očigledan 
napredak,      gde  deo  zasluga  za  to  pripada  donatorima  koji  su  investirali  u 
poboljšanje  uslova  za  razvoj  procesa  obrazovanja,  naročito  u  nekim  stručnim 
školama. Tabela 4  sadrži  relevantne podatke o  višim  srednjim  školama u opštini 
Priština. 

Mora  se  napomenuti  ovde  da  nam  nedostaju  podaci  o  srpskim  školama  koje 
funkcionišu  na  teritoriji  opštine  Priština,  a  koje  su  pod  upravom  paralelnih 
struktura iz Srbije. 

Podaci o privatnom osnovnom i srednjem obrazovanju nisu prikupljeni paralelno sa 
podacima  o  javnim  institucijama.  Ipak,  agencija  za  statistiku  izveštava  da  je  u 
školskoj  2010/2011  godini  broj  učenika  koji  pohađaju  nastavu  u  tri  privatne 
osnovne i niže srednje škole u opštini Priština bio 745, dok je 573 učenika pohađalo 
4  privatne  više  srednje  škole  u  opštini  Priština  u  ovoj  školskoj  godini.  Sa  druge 
strane,  460  drugih  učenika  pohađalo  je  školu  u  Lipljanu  u  kojoj  većina  učenika 
dolazi iz opštine Priština. 

Neke  od  slabosti  sa  kojima  se  suočava  osnovno  i  srednje  obrazovanje  u  opštini 
Priština  zajedničke  su  za  sve  škole, dok  su neke druge  slabosti  više povezane  sa 
specifičnim  nivoima  obrazovanja,  uglavnom  sa  višim  srednjim  obrazovanjem. 
Generalno  govoreći,  u  opštini  Priština  imamo  zadovoljavajući  nivo  pohađanja 
nastave,  bilo  u  razredima  od  prvog  do  devetog,  bilo  na  nivou  višeg  srednjeg 
obrazovanja.  Nedostaju  laboratorije  i  sredstva  za  konkretizaciju  u  skoro  svim 
školama,  što  direktno  pogađa  kvalitet  nastave  i  učenja  u  školama.  Pored  toga, 
opština se nije prikladno organizovala da obezbedi kvalitet u osnovnim  i srednjim 
školama u pogledu pružanja profesionalnih saveta ili vršenja nadgledanja sa ciljem 
poboljšanja kvaliteta. U ovom pogledu, slabosti koje se odnose na  funkcionisanje 
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internih  mehanizama  za  obezbeđivanje  kvaliteta  navedeni  su  kao  akademska 
odeljenja  koja  funkcionišu  u  školama,  dok  ne  postoje  akademska  odeljenja  koja 
funkcionišu  na  opštinskom  odeljenju.  međutim,  postoje  pozitivni  primeri 
organizovanja zajedničkih aktivnosti u školama koji obuhvataju organizaciju raznih 
takmičenja u znanju i drugih zajedničkih aktivnosti. ?? 
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Tabela 3: Osnovne i niže srednje škole u opštini Priština 
(Podaci ODO za školsku godinu 2011/12) 
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Tabela 4: Više srednje škole u opštini Priština 
(Podaci ODO za školsku godinu 2011/12) 
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Neprikladno ponašanje učenika  i bezbednosni problemi  čine posebno poglavlje u 
problemima sa kojima se škole u opštini Priština suočavaju, naročito u školama u 
gradu.  U  nekim  školama 
instalirane  su  bezbednosne 
kamere,  ali  ovo  važno  pitanje 
nije  obrađeno  na  prikladan 
način  na  centralnom  i 
opštinskom  nivou.  U  mnogim 
slučajevima  primećen  je 
manjak  znanja  o  obrazovnom 
zakonodavstvu  medju 
zaposlenima  u  prosveti,  dok 
postoji  i  priličan  broj 
ograničenja  u  zakonodavstvu 
kada  govorimo o disciplinskim 
merama  protiv  učenika  i  roditelja,  a  postoji  takođe  i  nedostatak  koordinacije 
medju  različitim  subjektima u  vođenju  i  rešavanju  situacija  koje  imaju negativan 
uticaj  na  disciplinu  i  bezbednost.  Generalno  postoji  potreba  za  poboljšanjem 
planiranja i na školskom i na opštinskom nivou.  

U  osnovnom  obrazovanju,  mreža  osnovnih  i  nižih  srednjih  škola  predstavlja 
poseban  izazov.  Problem  se  odnosi  na male  škole  koje  imaju  visoke  troškove  u 
poređenju sa brojem učenika, što sa druge strane ima negativan uticaj na njihovu 
socijalizaciju i uspeh u obrazovanju. 

U  višim  srednjim  školama  je primećena neusklađenost  izmedju ponude  različitih 
profila  i  interesa  koji  iskazuju  učenici.  Tako,  dok  je  u  gimnaziji  „Sami  Frashëri“ 
odnos nastavnik‐učenik 1:27, u srednjoj poljoprivrednoj školi „Abdyl Frashëri“ ovaj 
odnos  1:12.  Uprkos  uspehu  koji  su  postigle  neke  stručne  škole  u  organizaciji 
praktične  nastave  u  školama  i  profesionalne  prakse  van  škola,  i  dalje  postoji 
potreba za daljim poboljšanjima na ovom polju. Bezbednosni problemi  i slučajevi 
disciplinskih prekršaja dobijaju posebnu težinu na nivou viših srednjih škola, gde je 
registrovano više ozbiljnih incidenata izmedju učenika. 

Šansa koja se mora iskoristiti u opštini Priština jeste visok nivo poznavanja stranih 
jezika i sposobnosti i veštine u korišćenju informatičke tehnologije od strane dece. 
Ovi faktori nisu preterano uzimani u razmatranje pri organizovanju rada u školama. 
Opština Priština mora da uspostavi bolju saradnju sa susednim opštinama kako bi 
se mreža škola iskoristina na najracionalniji način. 

Možemo reći da su etničke zajednice dobro integrisane u školama u opštini Priština 
ali  je  tokom poslednjih godina primećen očigledan  trend opadanja broja učenika 
koji  pohađaju  nastavu  na  bosanskom  jeziku,  što  bi  moglo  za  rezultat  da  ima 
smanjenje mreže škola u kojima se uči na ovom  jeziku.  Još  jedan  faktor  rizika za 
razvoj obrazovanja u opštini Priština  jeste povećanje broja slučajeva delinkvencije 

Glavni izazovi: 
• Obezbeđivanje kvaliteta u školama  
•Opremanje laboratorijskom opremom i 
sredstvima konkretizacije 
• Praktičan rad i profesionalna praksa u 
srednjem obrazovanju 
• Sigurnost u školama 
• Mreža škola koja bi odgovorila na 
potrebe građana  
• Opterećenost srednjih škola u opštini 
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u  gradu,  a  to  se  često  vidi  u  blizini  škola,  pogotovo  viših  srednjih  škola.  Loša 
ekonomska  situacija  je  faktor  koji  ima uticaja  i nastaviće da utiče na napuštanje 
srednjih škola od strane učenika. 

 

2.5. Profesionalno usavršavanje nastavnika 
Na osnovu gore iznetih podataka postoji oko 2500 nastavnika i vaspitača koji rade 
u Prištini. Profesionalno usavršavanje nastavnika koji rade na Kosovu prilagođava 
se  novom  decentralizovanom  zakonskom  okviru,  i  vrše  se  pripreme  za  primenu 
novog  okvira  nastavnog  programa  na  Kosovu  zasnovanog  na  kompetentnosti. 
Zakonodavni  okvir  povlači  jasnu  granicu  u  odgovornostima  izmedju  MONT‐a 
(odgovornost  za  obezbeđivanje  kvaliteta,  licenciranje  i  akreditaciju)  i  lokalnih 
obrazovnih  vlasti  (odgovornosti  uglavnom  za  planiranje  i  koordinaciju 
profesionalnog usavršavanja nastavnika). Zainteresovani akteri u ovom okruženju, 
MONT i opštinski departmani za obrazovanje, suočavaju se sa nedostatkom osoblja 
i stručnosti za obavljanje ovakvih  funkcija. Studije koje su obavljene u opštinskim 
departmanima  za  obrazovanje  pokazuju  velik  raskorak  izmedju  funkcija  ovih 
departmana  i  njihove  misije,  osoblja,  i  radne  rutine.  Druge  decentralizovane 
odgovornosti  u  opštinama  nisu  bile  pokrivene  odgovarajućim  fondovima  koji  bi 
omogućili  bolju  implementaciju  usavršavanja  nastavnika,  što  bi  se  koristilo  i  na 
nivou opština i na nivou škola. Obuka i obrazovanje nastavnika igraju ključnu ulogu 
u doprinosu sprovođenja obrazovnih reformi koje proističu  iz okvirnog nastavnog 
programa Kosova. 

Iako ne postoji precizan spisak, priličan broj nastavnika prošao je treninge u opštini 
Priština,  uglavnom  u  primeni  novih  nastavnih metoda,  ali  takođe  i  u  korišćenju 
tehnologije  u  obrazovanju,  obuhvatajućem  obrazovanju,  komunikaciji  sa 
roditeljima,  itd. Deo ovih  treninga  finansirao  je ODO,  ali  je najveći deo došao  iz 
donatorskih  fondova.  Uz  podršku 
programa  za  osnovnu  edukaciju 
(BEP)  USAID‐a  osnovana  su  dva 
centra  za  profesionalni  razvoj 
nastavnika  u  školi  „Dardania“  i  u 
Zelenoj školi.  Ideja  je da ovi centri 
služe za razvoj aktivnosti obuke što 
mora biti koordinisano od ODO‐a. 

Generalni problem koji se povezuje 
sa  programima  profesionalnog 
razvoja  nastavnika  jeste 
neprimenjivanje  ili  ograničeno 
primenjivanje  znanja  stečenog  u  školama.  Razlog  za  ovo  leži  u  činjenici  da  ne 
postoji  odgovarajući  sistem  kontrole  kvaliteta  u  školama  koji  bi  postavio 

Glavni izazovi: 
• Kapaciteti za upravljanje 
profesionalnim razvojem nastavnika 
• Mehanizmi za podršku 
profesionalnom razvoju u školama 
• Primena inovacija u nastavi 
•Zahtevi novog nastavnog programa 
Kosova 
• Finansiranje profesionalnog razvoja  
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odgovarajuće  kriterijume  i  podržao  nastavnike  u  primeni  onoga  šta  su  naučili. 
Drugi ograničavajući aspekt  leži u  činjenici da ne postoje odgovaraći uslovi da se 
primeni  stečeno  znanje  –  tako da  je  teško  iskoristiti obuku nastavnika u  vezi  sa 
korišćenjem  IT  tehnologije  s  obzirom  da  učionicama  i  školama  nedostaje  takva 
oprema  (kompjuteri),  i  postoji  opšti  nedostatak  usklađenog,  koordinisanog 
pristupa  inovacijama  u  školama.  Na  opštinskom  i  školskom  nivou  ne  postoji 
funkcionalan  sistem  nadgledanja  i  podrške  za  nastavnike  koji  su  voljni  da 
primenjuju nove pristupe u nastavi, mada  je primećen napredak u ovom pravcu. 
Kvalifikaciona  struktura  nastavnika  i  potreba  za  profesionalnim  razvojem  jesu 
pitanja  koja  su  došla  na  red  tek  nedavno,  i  očekuje  se  da  će  uz  prikupljanje 
preciznih  informacija  iz  ove  oblasti,  biti  preduzete  dosledne  akcije  u  oravcu 
poboljšanja  ove  situacije.  Što  se  tiče  profesionalnog  razvoja  nastavnika,  želje  ili 
predlozi  nastavnika  moraju  se  uzimati  u  obzir  jer  ovde  govorimo  o  upravo 
njihovom ličnom razvoju. 

Jedan  od  značajnih  problema  za  profesionalni  razvoj  nastavnika  jeste  i 
nedostajanje sistema za finansiranje aktivnosti na ovom polju. Za sada su projekti 
koje su finansirali donatori ili MONT preuzimali odgovornost da pokrivaju troškove 
profesionalnog razvoja nastavnika, dok  je u nekim slučajevima finansiranje  izvršio 
ODO. međutim, novo  zakonodavstvo na Kosovu obavezuje  svakog nastavnika da 
provede 100 sati u razvoju profesionalnih sposobnosti unutar perioda od 5 godina, 
dok opština  ima odgovorst da nastavnicima pruži uputstva  i pomoć pri  ispunjenju 
ove obaveze. 

Okvir nastavnog programa na Kosovu koji se zasniva na kompetentnosti postavlja 
nove  zahteve po pitanju profesionalnog  razvoja. Primena nastavnog programa u 
velikoj meri  zavisi  od  pripremljenosti  nastavnika  da  primenjuju  nove  pristupe  u 
predavanjima i učenju koji su bazirani na razvoju sposobnosti učenika. 

Uz podršku BEP‐a priprema se okvir za profesionalni razvoj koji bi trebalo da utvrdi 
sistem  kontinuiranog  profesionalnog  razvoja  baziran  na  školama.  Pored  ovoga, 
osnivaju se timovi za profesionalni razvoj baziran na školama. Uz to, pravi se baza 
podataka  za  licenciranje  nastavnika,  koja  će  sadržati  podatke  o  njihovom 
profesionalnom razvoju, a takođe će služiti za analizu budućih potreba. 

 

2.6. Infrastruktura 
Od usvajanja Strategije za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja na Kosovu 2007‐
2017  koja  je  kasnije  zamenjena  SPOK‐om  2011‐2016,  na  Kosovu  su  preduzete 
značajne  investicije  za  poboljšanje  školske  infrastrukture.  Sama  opština  Priština 
imala je značajne investicije u infrastrukturi, investirajući tako sopstvene prihode u 
gradnju  novih  školskih  zgrada,  dok  su  takođe  obavljene  i  investicije  iz 
konsolidovanog budžeta Kosova kao i od donatora. Tako su u poslednjih 10 godina 
u  Prištini  izgrađene  nove  školske  zgrade,  sagrađeni  aneksi,  obavljeno  mnogo 
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radova  na  renoviranju,  što  je  omogućilo  organizovanje  nastavnog  procesa  u 
gradskim školama uglavnom u dve smene, a  i daje direktan doprinos uslovima za 
poboljšanje kvaliteta nastave. Sa novim zgradama otvorenim tokom 2011, opština 
Priština  je  povećala  školski  prostor  za  24.324m2  dok  je  prostor  u  učionici  po 
jednom učeniku porastao sa 1.50m2 na 1.60m2. 

Počeli  su  takođe  da  se  primenjuju  tehnički  standardi,  olakšavajući  tako  pristup 
osobama sa invaliditetom, mada još više treba da se učini u ovom pravcu. Približni 
podaci koji se tiču infrastrukture i investicija koje su načinjene prezentovani su po 
tačkama opisujući stanje u predškolskom, osnovnom  i srednjem obrazovanju (vidi 
gore). 

Međutim,  školska  infrastruktura  u 
Prištini  ima  potrebu  za  značajnim 
poboljšanjima.  Pre  svega, 
održavanje  škola  nije  na 
zadovoljavajućem  nivou  pošto  nisu 
primenjeni  standardi  za  održavanje 
koji bi obezbedili  zdravu  sredinu  za 
decu, a u isto vreme bi omogućili da 
školska  infrastruktura  traje.  Sa 
bezbednosne  tačke  gledišta, 
protivpožarna  oprema  mora  biti 
funkcionalna,  a  u  većini  škola  utvrđen  je  nedostatak  izlaza  za  slučaj  opasnosti. 
Štaviše, lica sa invaliditetom u najboljem slučaju imaju pristup prizemljima školskih 
zgrada. Smatra se da  je školski  inventar  lošeg kvaliteta, dok ni održavanje  takvog 
inventara nije na odgovarajućem nivou. Ovaj  inventar nije pogodan  za osobe  sa 
invaliditetom. Većina  škola  u  Prištini  nije  opremljena  IT  tehnologijom,  najpre  sa 
lokalnom  Wi‐Fi  mrežom  i  pristupom  Internetu.  Ovaj  nedostatak  se  smatra 
ozbiljnom  preprekom  za  korišćenje  alternativnih  izvora  učenja  i  korišćenje 
tehnologije u nastavi. 

Tokom prethodnih godina primećen je trend opadanja broja učenika u prvoj godini 
školovanja, što dolazi kao rezultat promena u demografskim trendovima ali i zbog 
upisivanja dece u privatne škole. Ovaj faktor mora biti uzet u razmatranje kada se 
planira nova školska infrastruktura. MONT je uz finansijsku podršku Svetske Banke 
razvio  softver  za planiranje nove  gradnje,  koji  sadrži mappu postojećih  škola na 
Kosovu,  ali  takođe  omogućava  projekcije  zasnovane  na  podacima  iz  popisa 
stanovništva.  Pored  ove  baze  podataka,  izrađene  su  „smernice  za  dizajn  škola, 
norme i standardi“ i njihovo usvajanje se očekuje. Takođe postoje planovi za izradu 
smernica i uputstava za održavanje škola. 

Nedostatak  javnog  zemljišta  za  gradnju  unutar  grada  se  smatra  ozbiljnim 
problemom u izgradnji novih školskih zgrada, naročito kod osnovnih i nižih srednjih 
škola. Očekuje se da će demografski trendovi dozvoliti mogućnost da škole rade u 

Glavni izazovi: 
• Procena potreba za nove zgrade 
• Održavanje postojećih zgrada 
• Obezbeđivanje kvalitetnog 
inventararadi ispunjenja potreba sve 
dece 
• Opremanje škola ICT-om 
• Poboljšanje bezbednosti učenika 
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dve smene, ali nakon 2015, mogle bi biti potrebne nove zgrade da bi se obezbedilo 
predškolsko obrazovanje  koje  će biti obavezno. Oko  škola nedostaju  saobraćajni 
znaci i semafori, što čini nesigurnim kretanje učenika od kuće do škole i obratno. 
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3. Vizija i strateški ciljevi  
Vizija i strateški ciljevi razvojnog plana ustanovljeni su na osnovu analize situacije i 
razvojnih dokumenata Kosova  i opštine Priština, uključujući  tu  i strateški plan   za 
obrazovanje na Kosovu 2011‐2016  i srednjoročnu strategiju razvoja 2008‐2011 za 
Prištinu. Mada vizija predstavlja promene koje želimo da vidimo da se odigravaju u 
okruženju u kojem živimo  i radimo, strateški ciljevi ocrtavaju kurs koji zauzimamo 
kako bismo viziju pretvorili u stvarnost. Za svaki strateški cilj identifikovan je jedan 
broj mera koje su potrebne da bi se ostvario dati cilj.  

Vizija, ocrtana i zajednička za učesnike u sesijama planiranja bila je: 

Obuhvatan i sveuključujući obrazovni sistem koji pruža jednake šanse za sve, koji 
nudi kvalitetno obrazovanje i ima za cilj da postigne moderne standarde koji 
podstiču obrazovanje tokom čitavog života, za ekonomski i socijalni razvoj 
opštine Priština i čitave zemlje.  

Uključenost, jednake šanse i kvalitet jesu ključne reči u viziji obrazovanja u opštini 
Priština. Od  Prištine  se,  kao  glavnog  grada  Kosova, očekuje da  razvije obrazovni 
sistem  koji  daje  svoj  doprinos  razvoju  i  opštine  i  čitave  zemlje.  Ovo  neće  biti 
moguće ako  se ne ponudi  jednakost  svim građanima  za uključenost u  kvalitetan 
sistem  obrazovanja.  Uključenost  i  jednake  šanse  u  preduniverzitetskom 
obrazovanju  jesu  preduslovi  za  dalji  lični  razvoj  u  višem  obrazovanju  i  za 
zaposlenje.  Uključenost  i  jednake  šanse  treba  da  budu  prisutni  počevši  od 
predškolskog obrazovanja, gde veliki broj dece još uvek nema pristupa zbog niskog 
kapaciteta prihvata od  strane predškolskih  institucija  i  zbog ekonomskog  statusa 
njihovih porodica. U nekim oblastima takođe su prisutne teškoće u obezbeđivanju 
univerzalnog pristupa višem srednjem obrazovanju;  izmedju ostalih  razloga,  to  je 
zbog  toga  što  značajan  broj  dece mora  da  radi  da  bi  finansijski  podržali  svoje 
porodice. 

Pružanje kvalitetnog obrazovanja  je  još  jedna presudna obaveza opštine Priština. 
To  je  jedini  način  da  se  ponudi  kvalitetno  znanje  i  veštine  u  školama  i  da  se 
povećaju šanse učenika za buduće obrazovanje  i za bolju mogućnost zaposlenja  i 
kod  kuće  i  u  inostranstvu. Važno  je  da  građani  budu  spremni  za medjunarodno 
tržište rada; dobro školovanje smanjuje nezaposlenost i pozitivno utiče na kvalitet 
života. Kvalitet u obrazovanju je kompleksna tema i povezana je i sa upravljanjem i 
liderstvom,  kao  i, možda  još  više,  sa  infrastrukturom, obrazovanjem  i  treningom 
nastavnika, kvalitetom nastavnog programa i udžbenika, da pomenemo samo neke 
od njih. Uprkos činjenici da opština Priština ne drži pod kontrolom sve ovo, nema 
sumnje  da  bi  trebalo  da  se  cilja  visoko  jer  samo  visoka  očekivanja  dovode  do 
rezultata.  

Tokom procesa planiranja utvrđeno je pet strateških ciljeva za razvoj obrazovanja u 
opštini Priština: 
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1. Kvalitetno  i  efikasno  upravljanje,  liderstvo  i  rukovođenje  u  obrazovnim 
institucijama  

2. Povećan  nivo  učešća  dece  u  predškolskom  obrazovanju  i  pružanje 
kvalitetnih usluga  

3. Podizanje nivoa kvaliteta i uključenosti u osnovno i srednje obrazovanje 

4. Stvaranje mehanizama za stalni profesionalni razvoj nastavnika  

5. Stvaranje prijatne, zdrave i bezbedne sredine za sve 

 

Kasnije su učesnici identifikovali objektivno potvrdive pokazatelje za svaki strateški 
cilj, kao i mere koje doprinose postizanju svakog od ciljeva. 

 

Cilj 1: Kvalitetno i efikasno upravljanje, liderstvo i 
rukovođenje u obrazovnim institucijama 
 

Upravljanje  može  biti  definisano  kao  izvršavanje  političke  vlasti  i  korišćenje 
institucionalnih  resursa  za  bavljenje  društvenim  problemima.  Liderstvo  je  deo 
upravljanja  ali  za  razliku  od  upravljanja        koje  se  bavi  strateškim  odlukama, 
liderstvo preduzima operativne odluke. Sa druge strane, rukovođenje je prisutno i 
u  upravljanju  i  u  liderstvu  i  generalno  ga  karakteriše  pet  funkcija:  planiranje, 
organizacija, liderstvo, koordinacija i kontrola.  

Kvalitetno upravljanje,  liderstvo  i rukovođenje predstavljaju ključne preduslove za 
obezbeđivanje  kvalitetnih  obrazovnih  usluga  i  ishoda  učenja.  Od  proglašenja 
nezavisnosti  Kosova  na  ovamo,  usvojen  je  jedan  broj  zakona  koji  delegiraju 
odgovornsoti  sa  centralnih  na  opštinske  vlasti;  u  sektoru  obrazovanja  većina 
odgovornosti  koje  su  izvršavale  centralne  vlasti  do  2008  je  već  bila  preneta  na 
lokalne vlasti.  Ipak, u realnosti bilo  je čestih slučajeva propusta da se  ispunjavaju 
nove odgovornosti, bilo zbog organizacionih ili drugih razloga.  

U  isto  vreme  zakon  o  preduniverzitetskom  obrazovanju,  koji  je  proglašen  1. 
oktobra  2011,  još  jednom  je  potvrdio  odgovornost  opština  da  upravljaju 
obrazovnim institucijama i u velikoj meri da obezbeđuju kvalitet obrazovanja. Ove 
odgovornosti  su  više  naglašene  u  Prištini  pošto  ona  upravlja  većim  brojem 
obrazovnih  institucija, učenika  i nastavnika u poređenju  sa drugim opštinama.  Iz 
ovog  razloga,  opština  Priština  treba  da  stvori  strukture  koje  ispunjavaju  nove 
zakonske uslove  za upravljanje  sistemom obrazovanja.  Izgradnja  i  činjenje novih 
struktura  funkcionalnim  imaju svoje  finansijske  i budžetske  implikacije. međutim, 
one su od presudne važnosti za izvršavanje novih zakonskih odgovornosti. 
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Pokazatelji  

1.1.  Odlučujući su kriterijumi za selekciju kao što je iskustvo, profesionalne 
kvalifikacije i licenciranje 

1.2.  Organizuje se obuka u mnogim oblastima upravljanja za 200 zaposlenih u 
upravi  

1.3.  Do 2015 ODO je školama prebacio odgovornosti koje se odnose na 
finansijsko upravljanje, zapošljavanje osoblja, disciplinske mere itd.  

1.4.  Pružaju se profesionalne usluge za ODO i školu u opštini 

 

Mere  

Mera 1.1.   Uspostavljeni mehanizmi za selekciju upravnog i profesionalnog 
osoblja u školama    

Opis:  Politizacija  se  smatra  za  jednu  od  bolesti  društava  u  tranziciji. 
Doživljavanje nivoa politizacije u obrazovanju  stvara  se kroz brojne 
unutrašnje  i  spoljne  faktore  kao  i  preko  onih  koji  su  bili  ili  jesu 
direktno  uključeni  u  obrazovanje.  Politizacija  suštinski  i  negativno 
pogađa proces obrazovanja. Da bi se izbegao uticaj političkih faktora 
i nepotizma u procesu selekcije novih radnika, izradiće se jedan broj 
novih kriterijuma koji će biti paralelni sa postojećim; ovo će stvoriti 
preduslove  da  se  bira  odgovarajuće  nastavno  i  administrativno 
osoblje  u  obrazovanju.  Uključivanje  saveta  roditelja  u  proces 
zapošljavanja  i  kao  posmatrača  i  radi  postavljanja  pitanja 
kandidatima  bi  podiglo  nivo  odgovornosti,  transparentnosti  i 
pouzdanosti  ODO‐a  i  u  isto  vreme  bi  osnažilo  savet  roditelja. 
Uključivanje  iskusnih profesionalaca  kao  što  su  arhitekte,  inženjeri, 
računovođe  itd u komisije za  izbor u stručnim školama smatra se za 
ključni element poštenog i profesionalnog procesa selekcije. 

 

Mera 1.2.  Organizovanje treninga sa upravljačkim osobljem radi izvršenja 
odgovornosti u odgovarajućim oblastima  

Opis :  Implementacija odgovornosti u svakodnevnom učinku u upravljačkim 
funkcijama zahteva specifično znanje i veštine, naročito u izvršavanju 
dužnosti  koje  zahtevaju  specifične  odgovornosti.  Rukovodioci 
obrazovnih institucija dolaze iz raznih struka i sa različitim znanjima i 
veštinama,  koje  su  ipak  deo  sektora  obrazovanja.    Strateško  i 
operativno  planiranje,  finansiranje,  komunikacija,  finansijski 
menadžment  i  ostale  oblasti  jesu  novi  izazovi  za  rukovodioce 
obrazovnih  institucija.  Nove  okolnosti  i  dinamičniji  socijalni  razvoj 
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otvorili su nove šanse za obrazovne  institucije, ali su u  isto vreme  i 
promenili  ulogu  ovih  institucija;  kao  rezultat,  potrebne  su  nove 
veštine da biste bili u stanju da upravljate obrazovnim institucijama i 
da sustignete sve veće i promenljive potrebe u ovom sektoru. Stoga 
je  potrebno  utvrditi  oblasti  za  intervenciju  i  organizovati  nove 
treninge  kako  bi  se  izgradile  potrebne  veštine  za  poboljšano 
upravljanje u obrazovanju.  

 

Mera 1.3.  Uspostavljanje šeme podstreka za upravno osoblje zasnovane na 
njihovim profesionalnim dostignućima i učinku 

Opis :  Uspostaviće  se  šema  za  prosvetno  liderstvo  da  bi  se  stimulisao 
uspešan učinak u  vođenju obrazovnih  institucija, da bi  se povećala 
konkurentnost  za  bolje  upravljanje  da  se  poboljša  utisak,  poveća 
prikupljanje  fondova  i  primene  novi  pristupi  koji  donose  rezultate. 
Ova šema biće izrađena preko učestvovanja osoblja ODO‐a i školskih 
uprava  i  odobriće  je  direktor  ODO‐a.  Šema  će  biti  postavljena 
izradom  standarda  i  kriterijuma  zasnovanih  na  zaslugama  i 
prikazanom  učinku  od  strane  uprava  škola  i  osoblja  ODO‐a. 
Stimulacije  će  obuhvatati  one  finansijske,  priznanja  za  učinak, 
prednost  za  mogućnost  učestvovanja  u  raznim  oblicima 
međunarodne  saradnje,  prednost  za  učestvovanje  u  raznim 
projektima, kao i druge oblike stimulacije kako utvrdi ODO.    

 

Mera 1.4.  Sprovesti odgovornosti prenete sa centralnih na lokalne obrazovne 
vlasti i prenos odgovornosti sa ODO na nivo škola 

Opis :  Zakon o obrazovanju u opštinama Republike Kosovo  (Br. 03‐L‐068)  i 
zakon  o  preduniverzitetskom  obrazovanju  u  Republici  Kosovo  (Br. 
04/L‐032),  zakon  o  predškolskom  obrazovanju  (Br.  02/L‐52),  kao  i 
brojni  podzakonski  akti  prenose  jedan  broj  odgovornosti  u  oblasti 
obrazovanja  na  opštine.  Ove  odgovornosti  su  dobra  prilika  da  se 
razvije obrazovni sistem u opštini i da se poboljša učinak i upravljanje 
obrazovnim  institucijama,  pruže  šanse  školama  da  uspostave  bolju 
saradnju sa ODO, učine se lakšim za upravljanje preko opštine, i da se 
ponudi  prilika  ODO‐u  i  da  se  ponudi  prilika  ODO‐u  za  razvoj 
obrazovanja u opštini.  Iz različitih razloga koji  idu od odsustva pune 
informisanosti  o  važećem  zakonodavstvu  pa  do  budžetskih 
ograničenja  za  investicije  ili  intervencije  u  obrazovanju,  veliki  deo 
ovlašćenja  prenetih  na  opštine  još  uvek  se  ne  koristi.  Zato  je 
neophodno da uprave obrazovnih  institucija budu bolje upoznate sa 
zakonodavstvom  u  obrazovanju,  da  traže  različite  opcije  za  izradu 
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plana za prenos odgovornosti sa odgovarajućim okvirom za nadzor  i 
ocenjivanje.  U  isto  vreme  treba  da  se  odvija  i  paralelni  proces 
prenosa odgovornosti sa ODO na školski nivo.  

 

Mera 1.5.  Dovođenje Saveta roditelja u punu operativnost 

Opis :  Dovođenje  Saveta  roditelja  u  punu  operativnost  će  ojačati 
povezanost  škola  sa  zajednicom,  što  će  za  uzvrat  rezultirati 
poboljšanim  upravljanjem  i  boljim  obrazovnim  uslugama  za  sve. 
Aktivnija uloga  roditeljskih  saveta u  školama  će u  isto vreme voditi 
ispunjenju  školske  autonomije  koju  pruža  važeće  zakonodavstvo  iz 
obrazovanja.  Aktivna  uloga  saveta  roditelja  u  školama  ojačaće 
socijalni  karakter  škola  i  stvoriće  prostor  za  aktivniju  uključenost 
porodice  i  zajednice  u  napore  na  poboljšanju  delotvornost 
obrazovnih  usluga.  Uključenost  zajednice  kroz  savete  roditelja  u 
školama neće pomoći samo da se poboljša nastava  i učenje, već će 
takođe  služiti  i  kao  pokretač  i  korektor  strategija  koje  su  škole 
usvojile radi poboljšanja pružanja obrazovnih usluga. Saveti roditelja 
moraju se činiti operativnim kroz njihovo uključivanje u proces izrade 
školskih  strategija,  uključivanje  u  važne  odluke  koje  donosi  uprava 
škole,  i  kroz pružanje mogućnosti da  kažu  svoju  reč  kada  se biraju 
upravnici škole. Takođe, postoji potreba da se osnuje savet roditelja i 
na  opštinskom  nivou.  Ovaj  savet  bi  služio  da  predstavlja  interese 
zajednice  kroz  roditelje  u  procesu  izrade  obrazovnih  strategija  u 
ODO‐u,  pružanju  podrške  u  prikupljanju  sredstava,  predstavljanju  i 
komunikaciji  sa  savetima  roditelja  u  školama,  učestvovanju  u 
različitim  kampanjama  koje  promovišu  kvalitetno  obrazovanje  i 
uključivanje  socijalno  ugroženih  grupa,  iznošenju  zabrinutosti 
zajednice u vezi sa učinkom škole, itd. 

 

Mera 1.6.  Pružanje profesionalnih usluga za obrazovne institucije i ODO 

Opis :  Za  adekvatan  učinak  svakodnevnih  napora  u  vođenju  obrazovnih 
institucija,  rukovodstva  škola  i  ODO‐a  često  imaju  potrebu  za 
tehničkom  pomoći  kako  bi  obavili  svoje  dužnosti.  Tako,  kada  se 
sprovode  projekti  na  infrastrukturi  i  druge  operacije,  postoje 
slučajevi  kada  se  formiraju  komisije  sačinjene  od  neobrazovnih 
profila,  kao  što  su  finansijski  i  tehnički  eksperti.  Ovi  eksperti  se 
angažuju u komisijama koje obavljaju zadatke nabavke i snabdevanja 
i  u  drugim  komisijama  koje  sprovode  tehničku  predaju 
infrastrukturnih projekata i obrazovnih objekata, u selekciji osoblja u 
specifičnim profilima stručnih škola, i tako dalje. Njihovo određivanje 
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i  ugovaranje  da  izvrše  ove  tehničke  usluge  treba  da  budu  dobro 
organizovani, a procedure treba da budu nadgledane  i odobrene od 
ODO. 

 

Mera 1.7.  Organizovanje profesionalnih savetničkih usluga na opštinskom 
nivou  

Opis :  Osnivanje zajedničkih službi na opštinskom nivou organizovano ili po 
nastavnim  oblastima  ili  po  obrazovnim  nivoima  izgleda  da  je  više 
nego  potrebno  u  vreme  kada  se  škole  suočavaju  sa  kompleksnim 
problemima kao što je demokratizacija društva i uticaj koji to ima na 
proces obrazovanja, brz  razvoj nauke  i  tehnologije, povećana briga 
društva  o  deci,  dalja  socijalizacija  obrazovanja  i  stalno  menjanje 
nastavnog  programa. Novi  kosovski  nastavni  program  zasnovan  na 
kompetentnosti traži uspostavljanje delotvornog sistema usluga koji 
će pomoći školama da izađu na kraj sa izazovima primene nastavnih 
programa u školama. 

Ova  savetodavna  usluga može  biti  organizovana  i  po  nivoima  i  po 
programskim  oblastima.  Ključni  zadatak  jeste  pružiti  profesionalne 
usluge školama, najviše preko profesionalnih timova koji rade u tim 
školama.  Ovi  profesionalni  timovi  po  predmetima  treba  da  budu 
unapređeni do nivoa  srednjih upravljačkih  struktura odgovornih  za 
akademska  pitanja  u  datim  oblastima;  u  isto  vreme  ovi  timovi  bi 
trebalo  da  budu  potpuno  funkcionalni  kako  bi  se  omogućila  bolja 
koordinacija njihovog rada. 

Profesionalne  usluge  uspostavljene  na  opštinskom  nivou  i  koje 
funkcionišu u školama kao posmatrači i pružaoci usluga, sastojaće se 
od sledećih profila: a) stručnjaci po predmetima koji se bave ključnim 
aspektima  organizacije,  ocene  i  poboljšanja  nastave,  planiranja  i 
programa  fundamentalnih misija  škola;  b)  pedagozi  i  psiholozi  koji 
će, radeći zajedno sa nastavnim  i upravnim osobljem, biti fokusirani 
na unapređenje đačkog mentalnog i fizičkog razvoja i nuditi podršku 
za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja; c) socijalni radnici koji nude 
savete  u  socijalnim  pitanjima  služe  kao  veza  sa  drugim  službama 
dostupnim na opštinskom nivou; d)  stručnjaci drugih profila koji  se 
angažuju na bazi potreba radi usluga kao što je savetovanje o karijeri 
i tome slično. 
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Cilj 2: Povećan nivo uključenosti dece u  predškolsko 
obrazovanje i pružanje kvalitetnih usluga  
 

Brojne  studije  govore  u  korist  predškolskog  obrazovanja  kao  najpogodnijeg 
sredstva  za  podršku  deci  da  postignu  dobar  učinak  u  formalnom  obrazovanju. 
Predškolsko  obrazovanje  omogućava  deci  da  steknu  odgovarajuće  veštine  pre 
pismenosti  kao  što  je  fonetska  svesnost  i  narativne  veštine,  da  se  sretnu  sa 
knjigama,  počnu da  uče  slova  i  nauče  osnove  veština  čitanja  i pisanja. Ovo  važi 
naročito za decu iz socijalno ugroženih grupa koje se kasnije susreću sa teškoćama 
u  radu  u  formalnom  obrazovanju.  Poboljšanje  dostupnosti  predškolskog 
obrazovanja  je  takođe prioritet za MONT kako  je navedeno u SPOK‐u 2011‐2016 
dok  zakon  o  preduniverzitetskom  obrazovanju  (2011)  predviđa  da  predškolsko 
obrazovanje bude uvršteno u obavezno obrazovanje počev od 2015‐2016 ukoliko 
se  ispune potrebni uslovi. Prošireni kapacitet  javnih  institucija  i pružanje podrške 
javno‐privatnim partnerstvima izgleda da su glavni načini da se poveća dostupnost 
predškolskog obrazovanja u Prištini. U  isto vreme, veliki broj privatnih  institucija 
trenutno radi u opštini Priština i oni će dati svoj doprinos postizanju ovog cilja. 

Usredsređenost  isključivo  na  pristup  bez  pratećih mera  za  poboljšanje  kvaliteta 
usluga mogli bi za rezultat da donesu smanjen interes za predškolsko obrazovanje. 
Uz podršku UNICEF‐a MONT je izradio standarde razvoja učenja u ranom detinjstvu 
(ECDLS) za starosnu grupu 0‐6 godina. Očekuje se da ECDLS služi kao dobra osnova 
za  reviziju  postojećih  nastavnih  programa  uzrasta  3‐6  i  za  nastavni  program  za 
„nulti razred“ dok je izrada programa za starost od 0‐3 još uvek u procesu pisanja. 
Primena  nastavnog  programa  zasnovana  na  ECDLS može  potencijalno  rezultirati 
poboljšanim kvalitetom usluga. Ovo međutim  treba da bude propraćeno ostalim 
merama kao što su: profesionalni razvoj vaspitača, obezbeđivanje didaktičkih alatki 
i  generalno  stvaranjem  prijatnog  okruženja  za  dete  i  porodicu  u  predškolskim 
institucijama. 

 

Pokazatelji  

2.1.  Do kraja 2017. dostupnost predškolskog obrazovanja porašće za najmanje 
50% 

2.2.  U školskoj 2016/2017 sva deca uzrasta 5‐6 biće uključena u „nulti razred“ 

2.3.  Vaspitači angažovani u predškolskom obrazovanju pokazuju bolji učinak 

2.4.  Opština ima i koristi precizne podatke od svih licenciranih predškolskih 
institucija 
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Mere   

Mera 2.1.   Uspostavljaju  se  javno‐privatna  partnerstva  za  podršku 
predškolskom obrazovanju 

Opis :  Opština će ohrabrivati  javno‐privatnih partnerstava da bi se proširio 
kapacitet  za  ponudu  predškolskog  obrazovanja  primarno  u 
specijalizovanim  predškolskim  institucijama.  Ovakva  partnerstva 
mogu  da  imaju  različite  oblike:  izdavanje  javne  imovine  privatnim 
investitorima, nuđenje subvencija pružaocima predškolskih usluga ili 
druge  oblike  podrške  privatnim  inicijativama  koje  uključuju  usluge 
predškolskog obrazovanja u skladu sa javnim interesom i dostupnim 
kapacitetom  opštine.  Jasno  je  da  ova  partnerstva  moraju  u 
potpunosti  da  budu  u  skladu  sa  važećim  zakonima  i  da  budu 
sprovedena na transparentan način kako bi omogućila jednake šanse 
za  sve  zainteresovane  pružaoce  usluga.  Pored  profitnih  poslovnih 
partnerstava  trebalo bi  ciljati  i na nevladine organizacije koje nude 
alternativne  oblike  predškolskog  obrazovanja,  prvenstveno  za 
ugrožene grupe.  

 

 

Mera 2.2.  Ispunjenje kadrovskih potreba predškolskih institucija 

Opis :  Proširen  kapacitet  javnih  predškolskih  institucija  (mera  5.1)  imaće 
nužno  za  rezultat  povećanje  potreba  za  zapošljavanjem  dodatnog 
obrazovnog,  administrativnog  i  pomoćnog  osoblja.    Bilo  kakvo 
zapošljavanje  novog  osoblja  treba  da  bude  zasnovano  na 
relevenatnoj proceni potreba.  

 

Mera 2.3.  Organizovanje profesionalnog razvoja za obrazovno osoblje 

Opis :  Posvetiće  se  posebna  pažnja  profesionalnom  razvoju  osoblja  u 
predškolskim  institucijama.  Prioritet  će  biti  dat  profesionalnom 
razvoju aktivnosti baziranih u predškolskim institucijama pošto su se 
one dokazale  kao delotvornije  i održivije. Ovakve  aktivnosti obično 
nisu  ograničene  samo  na  tradicionalne  treninge  pošto  one  takođe 
uključuju  i  nadzor  i  mentorski  rad,  kao  i  kritičke  aspekte 
profesionalnog  razvoja.  Opština  je  zainteresovana  da  vidi  da  se 
ovakve aktivnosti organizuju  i u  javnim  i u privatnim  institucijama  i 
rešena  je  da  ponudi  finansijsku  podršku  za  njihovu  realizaciju. 
Opština  će uspostaviti kontakt  sa pružaocima profesionalnih usluga 
razvoja  u  naporima  da  pruži  kvalitetne  programe  profesionalnog 
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razvoja  za  predškolske  institucije.  To  treba  da  budu  akreditovani 
programi  koji  doprinose  tome  da  nastavnici  ispune  uslove 
licenciranja za vaspitače. 

 

Mera 2.4.  Organizovanje  nadgledanja  i  podrške  radu  u  predškolskim 
institucijama 

Opis :  ODO ima službenika za predškolsko obrazovanje koji je odgovoran za 
rad  sa odgovarajućim  institucijama na poboljšanju  kvaliteta usluga. 
Razumljivo,  kompleksna  priroda  izazova  sa  kojima  se  suočava  ovaj 
nivo  obrazovanja  zahteva  bolju  koordinaciju  rada  između 
predškolskih  institucija  i  specijalizovanih  pružalaca  programa 
profesionalnog  razvoja. Kroz ovakvu  saradnju može  se  razviti  jedan 
delotvoran  program  za  nadgledanje  rada  u  predškolskim 
institucijama koji nudi potrebne informacije za poređenje rezultata i 
donošenje  odluka.  Uvek  će  postojati  razlika  u  potrebama 
predškolskih  institucija  i  opština  neće  biti  u mogućnosti  da  ispuni 
neke od njih. U svim ovakvim slučajevima opština  će  tražiti spoljnu 
podršku  i  stručnu  pomoć  na  polju  predškolskog  obrazovanja  i  kod 
javnih i kod privatnih institucija.  

 

 

Mera 2.5.  Snabdevanje  predškolskih  institucija  didaktičkim  sredstvima  i 
sportskom opremom 

Opis :  Opština  će  izvršiti  procenu  potreba  za  snabdevanje  predškolskih 
institucija potrebnim didaktičkim  sredstvima,  knjigama  i  sportskom 
opremom.  U  ovu  svrhu  će  se  obaviti  konsultacija  sa  specijalnim 
predškolskim obrazovnim  institucijama  tako da materijali  i oprema 
bolje  ispunjavaju  potrebe  obrazovnog  rada  koji  se  obavlja  u 
jaslicama, zabavištima i predškolskim razredima. Pored toga, opština 
će  podsticati  korišćenje  materijala  i  opreme  koji  su  razrađeni  od 
strane vaspitača korišćenjem  priručnih materijala. 

 

Mera 2.6.  Osnivanje „nultih razreda“ u osnovnim školama 

Opis :  Osnivanje  „nultih  razreda“  obaviće  se  u  skladu  sa  dinamikom  koju 
utvrdi MONT za poboljšanje pristupa predškolskom obrazovanju, što 
može  biti  obuhvaćeno  obaveznim  obrazovanjem  za  svu  decu  od  5 
godina,  počev  od  2015.  Paralelno  sa  proširenjem  kapaciteta 
infrastrukture za osnovno  i niže srednje obrazovanje  treba planirati 
više  „nultih  razreda“  u  školama  u  skladu  sa  rezultatima  procene 
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potreba. Posebna pažnja posvetiće se seoskim oblastima gde postoje 
slabije mogućnosti  za uključivanje dece  starosti 0‐5 u organizovane 
oblike  predškolskog  obrazovanja.  U  isto  vreme,  zarad  racionalnije 
upotrebe  kapaciteta  program  „nultih  razreda“  biće  organizovan  u 
specijalizovanim  predškolskim  institucijama  koje  uzimaju  decu 
starosti  5‐6  godina  i  kada  to  nije  protivno  zakonskom  okviru. 
Sa  povećanjem  broja  „nultih  razreda“  javiće  se  potreba  za 
zapošljavanjem novog osoblja  i  za  ispunjavanje povećanih  troškova 
na  ovom  nivou  obrazovanja.  Očekuje  se  da  će  ovi  troškovi  biti 
pokriveni  iz  specifičnog obrazovnog  granta  koji dolazi od  centralne 
vlade; međutim, može biti potrebno da opštine takođe intervenišu iz 
svojih fondova po potrebi. 

 

Mera 2.7.  Prikupljanje podataka od javnih i privatnih predškolskih institucija 

Opis :  ODO treba da uspostavi sistem za prikupljanje i obradu podataka od 
svih  javnih  i privatnih predškolskih  institucija u opštini. Ovaj  sistem 
biće u skladu sa zahtevima EMIS‐a i treba da pruža precizne podatke 
koji daju pouzdane  informacije o pristupu  i drugim aspektima  rada 
predškolskih  institucija.  Na  početku  sistem  može  biti  baziran  na 
tabelarnom  pregledu  a  kasnije  može  biti  poboljšan  da  bi  bolje 
ispunjavao potrebe. 

 

Mera 2.8.  Organizovanje  informativne kampanje  za  roditelje o mogućnostima 
za pristup predškolskom obrazovanju 

Opis :  Uprkos  činjenici  da  potražnja  za  upis  u  predškolsko  obrazovanje 
daleko prevazilazi ponudu, neophodno  je organizovati  informativne 
kampanje  o  važnosti  predškolskog  obrazovanja,  naročito  u  onim 
oblastima  koje  nemaju  tradiciju  upisivanja  dece  u  ovaj  nivo 
obrazovanja.  Radi  boljeg  efekta  kampanja  će  biti  koordinirana  sa 
MONT‐om, organizacijama  civilnog društva  i  razvojnim partnerima. 
Takođe  je  važno  informisati  javnost  o mogućnosti  za  upis  dece  u 
predškolsko obrazovanje. Opština  će objavljivati  i  redovno ažurirati 
na  svojoj  Internet  stranici pun  spisak  licenciranih  javnih  i privatnih 
predškolskih institucija. 

 

 



 

  39

Cilj 3: Poboljšanje kvaliteta i uključenosti u osnovno i 
srednje obrazovanje 
 

Kvalitet  i  uključenost  su  dva  ključna  zahteva  sa  kojima  se  suočava  sektor 
preduniverzitetskog  obrazovanja.  Poboljšanje  kvaliteta  je  blisko  povezano  sa 
pružanjem  optimalnih  uslova  za  razvoj  procesa  instrukcije  i  takođe  obuhvata 
upravljanje (cilj 1), profesionalni razvoj nastavnika (cilj 4) i infrastrukturu (cilj 5). Cilj 
3 će se usredsrediti na obezbeđivanje didaktičkih resursa,  laboratorija  i  literature 
za opšte osnovne i srednje škole i stvaranje uslova za praktičan rad i profesionalnu 
praksu koja će služiti učenicima da poboljšaju veštine u profesionalnim školama. U 
isto vreme uključenost ne sme biti ograničena samo na obavezno obrazovanje gde 
je  u  poslednjih  10  godina  učinjen  značajan  napredak  u  povećanju  nivoa 
dostupnosti  i  uključenosti. Naprotiv,  treba  da  se  proširi  i  obuhvati  više  srednje 
obrazovanje pošto postoje bolje šanse za zaposlenje za one koji završe ovaj nivo 
obrazovanja,  naročito  kada  se  uporede  sa  onima  koji  su  napustili  obavezno 
obrazovanje.    Sa  druge  strane,  postoji  tendencija  da  se  proširi  obavezno 
obrazovanje  sa postojećih 9 na 13 godina počev od nultog pa do 12‐og  razreda. 
Ovo  će  rezultirati  proširenjem  univerzalnog  pružanja  usluge  obrazovanja  za 
značajno šire stanovništvo i starosne grupe. 

Uključenost takođe  ima veze sa ugroženim grupama, uključujući tu  i neke etničke 
grupe  (Romi,  Aškalije  i  Egipćani),  kategoriju  siromašnih  porodica,  kao  i  lica  sa 
invaliditetom.  Sve  ove  kategorije  zahtevaju  prilagođen pristup  koji  bi  obezbedio 
bolju povezanost sa ostalim ciljevima ovog razvojnog plana, ali takođe i sa ostalim 
sektorima opštinske administracije, kao što su zdravstvo i socijalno staranje. 

 

 

Pokazatelji      

3.1.  U školskoj 2015/2016 učinak učenika prištinskih škola poboljšan za 
najmanje 10% u poređenju sa školskom 2011/2012 

3.2.  U školskoj 2015/16 napuštanje školovanja je redak izuzetak (izolovani 
slučajevi), dok je broj neopravdanih izostajanja sa časova smanjen za 50% u 
poređenju sa školskom 2011/12 

3.3.  U školskoj 2015/16 učestvovanje u višem srednjem obrazovanju prelazi 
90%, dok je broj neopravdanih odsustva smanjen za 50% u poređenju sa 
školskom 2011/12 

3.4.  U školskoj 2015/16 preko 50% dece sa smetnjama uključeno je u osnovno i 
srednje obrazovanje 
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3.5.  Najmanje 70 osoba godišnje učestvuje u neformalnom obrazovanju na 
osnovnom i srednjem nivou 

 

Mere  

Mera 3.1.  Obezbeđivanje  didaktičkih  sredstava  i  resursa  i  opremanje 
laboratorija u svim školama 

Opis :  Imajući u vidu potrebu da se primeni novi nastavni plan, očekuje se 
da  MONT  odredi  minimalne  pakete  obrazovne  tehnologije 
didaktičkih  resursa da bi  se olakšao proces učenja u  svim  školama. 
Ovo  će  stvoriti  priliku  za  opštine  da  snabdeju  škole  potrebnom 
obrazovnom  tehnologijom  i opremom u  isto  vreme omogućavajući 
efikasnije  korišćenje  dostupnih  fondova.  Još  jedna  mogućnost  za 
efikasniju  upotrebu  obrazovne  tehnologije  i  opreme  jeste  da  se 
školama obezbedi višefunkcionalna oprema koja će se moći koristiti 
za  različite  predmete  i  razrede  u  isto  vreme,  nudeći  odgovarajuću 
tehnologiju  i  resurse  za  razne  discipline  i  učenike  različite  starosti. 
Osnovne  i  srednje  škole na Kosovu  koriste obrazovnu  tehnologiju  i 
resurse  za  pokazivanje  i  ilustraciju  umesto  za  razvijanje  veština 
učenika da  izvode kompleksne aktivnosti u datim predmetima. Ovo 
često može biti učinjeno korišćenjem  informatičke  i komunikacione 
tehnologije, softvera i izvora sa Interneta. Sa druge strane obrazovna 
tehnologija i oprema u profesionalnim školama je po prirodi različita 
i  treba  da  služi  razvijanju  veština  učenika  da  obavljaju  različite 
zadatke i postupke. 

Zbog  visoke  cene  obrazovne  tehnologije  i  opreme,  škole  treba  da 
iznesu zahteve uz koje idu detaljni opisi korišćenja takve tehnologije, 
uz naziv predmeta, metode  i postupke  korišćenja  i održavanja. Ovi 
zahtevi  treba da budu pažljivo razmotreni od strane profesionalnog 
osoblja ODO. Glavni  cilj  je da  se postigne maksimum  iskorišćenosti 
obrazovne tehnologije i opreme tokom školske godine. 

 

Mera 3.2.  Snabdevanje školskih biblioteka stručnom literaturom, udžbenicima i 
ostalim štampanim materijalom 

Opis :  Školske biblioteke funkcionišu u mnogim školama, ali njihovi resursi 
ostaju ograničeni  i ne  ispunjavaju potrebe učenika. Veoma  je važno 
koristiti  dostupne  fondove  da  se  te  biblioteke  snabdeju 
profesionalnom  literaturom  za  nastavnike,  udžbenicima  i  drugim 
materijalom.  Međutim,  treba  da  se  ima  na  umu  da  poboljšano 
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snabdevanje  knjigama  i  drugim  resursima  podrazumeva  značajna 
dodatna  sredstva;  iz  ovog  razloga  opština  treba  da  kontaktira 
izdavače  i distributere udžbenika kako bi dobila povoljnije  cene. Sa 
druge  strane,  učenici,  roditelji  i  šira  zajednica  bi  trebalo  da  budu 
podsticani  da  doniraju  knjige  za  školske  biblioteke  ubrajajući  tu  i 
starije publikacije koje više ne mogu da se pronađu u knjižarama. Sve 
školske biblioteke  treba da vode preciznu evidenciju o  raspoloživim 
knjiškim resursima i o statusu njihovog korišćenja i izdavanja. Iz ovog 
razloga,  opština  bi  trebalo da  zatraži  pomoć  od  gradske  biblioteke 
radi  uspostavljanja  centralnog  sistema  katalogizacije  knjiga  što  bi 
takođe omogućilo razmenu knjiga između raznih školskih biblioteka. 

 

Mera 3.3.  Osnivanje virtuelnih firmi i radionica u profesionalnim školama 

Opis :  Virtualne  firme  i  radionice  omogućavaju  bolju  primenu  praktičnog 
rada u profesionalnim školama i njihov kvalitet u velikoj meri utiče na 
kvalitet znanja  i veština koje učenici stiču kao  i njihovoj mogućnosti 
zaposlenja  u  opštini.  Postoje  dobro  opremljene  radionice  i  dobre 
virtuelne  firme  koje  funkcionišu  u  nekim  –  ako  ne  i  u  svim  – 
profesionalnim školama u Prištini.  Iz ovog razloga  treba da se uradi 
studija koja će analizirati situaciju i utvrditi potrebu za virtuelne firme 
i  radionice.  Sledeći  korak  je  izrada  plana,  za  osnivanje  novih 
virtuelnih firmi i radionica. Virtuelne firme mogu se pridružiti sličnim 
međunarodnim  mrežama  ili  uspostaviti  saradnju  sa  lokalnim 
firmama.  Školske  radionice  sa druge  strane mogu biti  korišćene  za 
praktičan rad, da nude svoje usluge drugim  lokalnim biznisima  ili da 
služe  kao  školski  biznisi  koji  stvaraju  prihod  za  školu.  Od  svih 
profesionalnih škola će se zatražiti da ocenjuju mogućnosti za ovakvu 
saradnju  sa  lokalnim  biznisima,  kao  još  jedan  način  da  se  poveća 
motivisanost među učenicima i nastavnicima za bolji učinak. 

 

Mera 3.4.  Organizovanje aktivnost i profesionalne prakse u saradnji sa javnim i 
privatnim firmama 

Opis :  Profesionalna praksa u firmi  je važan deo profesionalnog nastavnog 
programa na Kosovu  i opština  će učiniti  sve  što može da pomogne 
školama da  izvrše ovaj važan aspekt svog rada. Svaka profesionalna 
škola  je  odgovorna  za  identifikaciju  potencijalnih  partnera  među 
javnim  i  privatnim  kompanijama  sa  kojima  sarađuju  u  obavljanju 
profesionalne učeničke prakse. ODO može pružiti podršku školama u 
potpisivanju  sporazuma  sa  ovim  kompanijama.  Kada  se  sporazum 
potpiše,  škola  treba  da  sačini  planove  za  izvođenje  profesionalne 
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prakse  u  saradnji  sa  zainteresovanim  kompanijama,  kao  i  da  vrši 
redovan  nadzor  i  nadgledanje  ovog  programa.  Škola  i  opština  će 
učiniti sve da javnost bude informisana o kompanijama koje pružaju 
podršku  za  učeničku  profesionalnu  praksu  takođe  tako  što  će 
povremeno  organizovati  promotivne  aktivnosti  u  kojima  će  davati 
zahvalnice  i priznanja najboljim  kompanijama. Ovo može biti  jedan 
način  da  se motivišu  druge  kompanije  za  angažman  sa  školama  u 
izvođenju profesionalne prakse. 

 

Mera 3.5.  Reorganizacija mreže osnovnih i nižih srednjih škola u opštini 

Opis :  ODO  će  osnovati  radni  tim  stručnjaka  koji  pokrivaju  širok  spektar 
profila i predstavnika MONT‐a za reviziju postojeće mreže osnovnih i 
nižih  srednjih  škola  u  opštini.  U  ovom  slučaju  odeljenje  za 
infrastrukturu MONT‐a će obezbediti podatke prikupljene o školskim 
objektima  u  opštini  Priština  koji  će  biti  zajedno  analizirani  i 
upoređeni  sa  podacima  sa  nacionalnog  popisa  stanovništva  prema 
oblastima pokrivanja određenih škola. Tako će opština dobiti  jasniju 
sliku  o  vrsti  školske  mreže  koja  treba  na  najbolji  način  da  služi 
potrebama  stanovništva.  U  međuvremenu  će  se  organizovati  i 
konsultacija  sa  građanima  u  oblastima  gde  je  predviđeno  da  se 
zatvaraju  ili reorganizuju postojeće škole kako bi se došlo do boljeg 
shvatanja aktivnosti koje je potrebno preduzeti. 

Reorganizacija  mreže  osnovnih  i  nižih  srednjih  škola  biće  logičan 
ishod analize situacije i procesa konsultacija. Ova reorganizacija biće 
formalizovana  preko  opštinske  odluke  o  novoj  školskoj  mreži  u 
opštini Priština. Sa druge strane, opština će analizirati i identifikovati 
druge korisne svrhe za zajednicu gde se može koristiti školski objekat 
koji neće biti korišćen kao škola. Ovi objekti mogu biti pretvoreni u 
ambulante, predškolske institucije, domove kulture ili slično. 

 

Mera 3.6.  Analiza  potreba  i  potražnje  za  pohađanje  nastave  u  gimnazijama  i 
raznim profilima profesionalnog obrazovanja i obuke 

Opis :  ODO  će  osnovati  stalnu  radnu  grupu  koja  se  sastoji  od  opštinskih 
službenika, stručnjaka iz oblasti obrazovanja, školskih predstavnika, i 
predstavnika  asocijacija  viših  srednjih  škola  i  biznisa  kako  bi  se 
analizirale  potrebe  za  datim  profilima  višeg  sekundarnog 
obrazovanja. Ova radna grupa napraviće  inicijalni predlog za profile 
uzimajući  u  obzir  potražnju  ali  i  kapacitet  opštine  da  organizuje 
nastavu  u  datim  profilima.  Taj  predlog  će  činiti  osnovu  za 
restrukturiranje ponuđenih profila i za raspoređivanje broja upisanih 
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koji će objaviti MONT.  

Opština će izvršiti razmatranje potreba najmanje jedanput godišnje i 
u  zavisnosti  od  rezultata  mreža  viših  srednjih  škola  može  biti 
revidirana.  

           

Mera 3.7.  Preduzimanje  mera  na  prevenciji  napuštanja  škole,  protiv 
maltretiranja  i u  korist podrške  redovnom prisustvovanju nastavi u 
osnovnom i srednjem obrazovanju 

Opis :  U  skladu  sa  nacionalnim  planom  protiv  napuštanja  školovanja, 
opština  i škole će organizovati timove za prevenciju koji će se baviti 
napuštanjem školovanja,  takođe u saradnji sa centrima za socijalno 
staranje. Od  škola  će  se  tražiti da posvete više pažnje prijavljivanju 
potencijalnih  ili  stvarnih  slučajeva  napuštanja  škole,  kao  jedinom 
načinu  omogućavanja  preventivnih  mera  i  pravovremenih 
intervencija.    ODO  će  takođe  pokrenuti  postupak  pred 
odgovarajućim  vlastima  protiv  svih  roditelja  i  dece  koja  napuštaju 
obavezno  obrazovanje.  U  saradnji  sa  školama  i  organizacijama 
civilnog  društva  ODO  će  organizovati  aktivnosti  informisanja  o 
važnosti  školovanja  u  oblastima  koje  su  više  podložne  ovoj  pojavi, 
obuhvatajući ovde i više srednje obrazovanje. 

Redovno  prisustvo  je  veći  problem  u  višim  srednjim  školama, 
posebno u nekim profesionalnim  školama.  Iz ovog  razloga ODO  će 
insistirati  da  se  vodi  precizna  evidencija  od  strane  nastavnika  o 
prisustvu  učenika,  tako  da,  kada  se  dostigne  određena  granica 
neopravdanih  izostanaka,  određene  mere  budu  preduzete  radi 
uspostavljanja  discipline  u  školi.  Iz  ovog  razloga  opština  treba  da 
izradi uredbu o disciplinskim merama  i alternativnim šansama da se 
završi  razred.  Sa  druge  strane,  treba da  postoji  bolja  komunikacija 
između škole i porodice kako bi se izbegli ovakvi slučajevi.  

 

Mera 3.8.  Primena  mere  koje  obuhvataju  decu  sa  posebnim  potrebama  u 
obrazovanju 

Opis :  U  skladu  sa  akcionim  planom  za  uključivanje  dece  sa  specijalnim 
obrazovnim potrebama opština  će preduzeti sve potrebne mere da 
obezbedi učestvovanje ove kategorije dece u osnovnom  i srednjem 
obrazovanju. Neke od mera obuhvataju intervencije na infrastrukturi 
i  uvrštene  su  u  mere  iz  Cilja  5,  dok  će  druge  mere  obuhvatati 
obrazovanje  nastavnika  (Cilj  4). U  krajnjoj  liniji,  potrebno  je  da  se 
stvore uslovi da oni budu uključeni u redovnu nastavu, da se naprave 
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pojedinačni planovi i da se zaposli specijalno osoblje da radi sa njima. 
U  skladu  sa  politikom  MONT‐a  i  u  koordinaciji  sa  odgovarajućim 
jedinicama MONT‐a  dodatne  učionice  biće  pretvorene  u  posebne 
prostorije za resurse kako bi bolje služile svrsi  individualnog rada sa 
učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama i za druge aktivnosti, 
dok će nastavnici u toj dodatoj nastavi postati nastavnici koji pružaju 
podršku u okviru škole. Ovo će obuhvatiti njihovu novu ulogu kojom 
će davati profesionalne  savete  svojim kolegama  i pružiti podršku u 
učenju za decu sa posebnim potrebama. ODO će blisko sarađivati sa 
resursnim centrom koji radi u okviru „Perparimi“ u Prištini, kako bi se 
poboljšala situacija u ovoj oblasti. U isto vreme biće više saradnje sa 
ostalih 5 resursnih centara koji funkcionišu centralno u zavisnosti od 
njihovih zadataka  i na osnovu prirode učeničkih potreba. Dalje, više 
aktivnosti  javnog  informisanja  će biti organizovano  i za porodice sa 
decom sa specijalnim potrebama  i za druge učenike u razredu kako 
bi se omogućilo prevazilaženje izazova i teškoća u procesu učenja. 

Sa  upravljačke  tačke  gledišta  tim  za  profesionalnu  procenu  biće 
osnovan  za  decu  sa  posebnim  obrazovnim  potrebama  dok  će 
službenik ODO‐a biti ovlašćen da se bavi teškoćama u učenju i služiće 
kao osoba za kontakt sa MONT‐om. 

 

Mera 3.9.  Ocena  i analiza potreba za profesionalnim  i pedagoškim osobljem u 
školama 

Opis :  Brojne promene koje se odigravaju u obrazovnom sistemu zahtevaju 
promenu u  stručnosti osoblja  i  strukturi,  iz perspektive  i kvaliteta  i 
kvantiteta.  Na  primer,  SPOK  predviđa  zapošljavanje  asistenata  za 
decu  sa  specijalnim  potrebama  u  redovnim  školama,  što  je  nova 
kategorija  profesionalnog  osoblja.  Što  se  tiče  novog  zapošljavanja 
treba da se ima na umu da plate pokriva nacionalni budžet i da treba 
da  se  podnesu  dobro  obrazloženi  zahtevi  blagovremeno  za  razvoj 
srednjoročnog  okvira  potrošnje  ili  okvira  budžeta.  Da  bi  ispunili 
zahteve  za  nova  radna mesta  i  ispoštovali  ograničenja  nametnuta 
kvotom, ODO treba da se oslobodi nepotrebnih radnih mesta, kao  i 
da  razne usluge pribavlja od  spolja, kao  što  su na primer  tehnički  i 
bezbednosni aranžmani u školama. 

 

Mera 3.10.  Organizovanje neformalnog obrazovanja u školama 

Opis :  Opština  će pružiti podršku organizovanju neformalnog obrazovanja 
za odrasla lica koja nisu završila obavezno obrazovanje. Ovi programi 
treba  da  budu  u  skladu  sa  nastavnim  programima  koje  je  usvojio 
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MONT  i treba da vode ka formalnim kvalifikacijama. U zavisnosti od 
raspoloživih  resursa,  opština  će  organizovati  edukaciju  za  sva 
zainteresovana lica, naročito za lica iz ugroženih grupa, uključujući tu 
i  osobe  sa  posebnim  obrazovnim  potrebama.  Ako  potražnja 
prevazilazi  raspoložive  resurse,  opština  će  potražiti  podršku  od 
centralnih  vlasti  i  donatora.  Profesionalne  škole  će  takođe  biti 
ohrabrene  da  pružaju  obuku  za  odrasle  osobe  u  saradnji  sa 
regionalnim centrom za profesionalnu obuku. 

 

 

Cilj 4: Stvaranje mehanizama za stalni profesionalni 
razvoj nastavnika 
 

Važeće  zakonske  odredbe  utvrđuju  da  su  opštine  odgovorne  za  profesionalni 
razvoj  nastavnika.  Sa  druge  strane, MONT  ostaje  i  dalje  zadužen  za  licenciranje 
nastavnika,  što  takođe  obuhvata  priznavanje  stečenih  kvalifikacija  kroz 
profesionalne  aktivnosti  razvoja.  MONT  je  takođe  odgovoran  za  akreditaciju 
programa  za  profesionalni  razvoj  nastavnika. Mada  je MONT  počeo  da  obavlja 
svoje odgovornosti kako  je predviđeno zakonom,  isto se ne može reći za opštine, 
ubrajajući  tu  i  Prištinu,  koja  još  uvek  nisu  bila  u  stanju  da  sprovedu  svoje 
odgovornosti. 

Obuka  nastavnika  u  opštini  Priština  sprovodi  se  uglavnom  kroz  projekte  koje 
finansiraju  donatori,  a  opština  ima  vrlo malo  dostupnih  informacija  o  njima.  Sa 
druge  strane mnogo više  treba da  se učini da bi  se omogućio pristup nastavnika 
programima  profesionalnog  usavršavanja  pošto  se  od  njih  zahteva  da  sakupe 
minimum 100 sati akreditovanog treninga tokom 5 godina da bi mogli da obnove 
svoju  licencu. U ovom pogledu, više  je nego važno da se stvore mehanizmi koji  ih 
omogućavaju  nastavnicima  da  dobiju  obuku  koja  će  im  pomoći  da  se  suoče  sa 
izazovima  koje  donosi  novi  okvirni  nastavni  plan  za  Kosovo  baziran  na 
kompetentnosti,  kao  i  da  ostvare  svoje  ambicije  i  da  napreduju  u  svojim 
karijerama.  

 

Pokazatelji     

4.1.  Najmanje 70% nastavnika u opštini koriste usluge koje omogućavaju centri 
za profesionalni razvoj, do 2017 

4.2.  Školski timovi za profesionalni razvoj su osnovani i funkcionišu u više od 
60% škola u opštini 
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4.3.  ODO na godišnjoj osnovi sprovodi procene potreba i piše izveštaj o 
potrebama za profesionalno usavršavanje nastavnika 

4.4.  Do kraja 2017 preko 80% nastavnika sa teritorije Prištine učestvovalo je u 
aktivnostima profesionalnog usavršavanja koji se odnose na primenu 
novog kosovskog nastavnog programa 

 

 

Mere 

Mera 4.1  Učiniti centre za profesionalni razvoj potpuno funkcionalnim 

Opis :  Program osnovne  edukacije  koji  finansira USAID  sa  vladom  Kosova 
do  sada  je  osnovao  centre  za  profesionalni  razvoj  u  20  kosovskih 
opština. Priština je jedina opština gde su osnovana dva takva centra: 
jedan  u  Zelenoj  školi  i  drugi  u  osnovnoj  školi  „Dardania“.  Neke 
aktivnosti organizovane su u CPR u Zelenoj školi uglavnom kao deo 
implementacije  programa  osnovne  edukacije.  Drugi  centar  u  školi 
„Dardania“  bio  je  snabdeven  svom  potrebnom  opremom  i 
nameštajem zajedno sa učionicom 21. veka. Na početku su ovi centri 
uglavnom  korišćeni  za  izvođenje  aktivnosti  profesionalnog 
usavršavanja  nastavnika  kroz  program  osnovne  edukacije  koji  su 
finansirali USAID  i MONT. Međutim, u skladu sa memorandumom o 
sporazumevanju potpisanim između BEP i opštine Priština CPR su na 
raspolaganju ODO‐u za sve aktivnosti koje služe razvoju obrazovanja i 
profesionalnom  razvoju  nastavnika  u  opštini. Opština  je  imenovala 
opštinskog direktora za CPR. Vrlo ubrzo koordinator će preuzeti pune 
odgovornosti  omogućavajući  tako  da  CPR  postane  potpuno 
operativan  i  funkcionalan. U ovu svrhu  izradiće se poslovnik o  radu 
CRP‐a  koji  će  biti  distribuiran  svim  korisnicima  CRP‐a  i  služiće  kao 
vodič  za  korišćenje CPR‐a. Centri  će biti na  raspolaganju  školama  i 
nastavnicima da  ih koriste u skladu sa svojim potrebama za razvoj  i 
nudiće  im  na  upotrebu  opremu  u  centrima  kao  i  organizovanje 
konsultacija između nastavnika i trenera. 

 

Mera 4.2  Osnivanje timova za profesionalni razvoj u školama 

Opis :  Skorašnje  tendencije  u  razvoju  nastavnika  zovu  na  primenu  većeg 
dela napora  za profesionalni  razvoj nastavnika u  školama. Da bi  se 
pomogao ovaj proces, opština će podržati osnivanje školskih timova 
za profesionalni razvoj. Ovi timovi će raditi pod direktnim nadzorom 
direktora  škole,  dok  će  članstvo  u  ovim  timovima  zavisiti  od  šireg 
školskog konteksta.  Ipak,  timovi  će se sastojati od nekih nastavnika 
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koji  su  bili  sertifikovani  kao  treneri  u  odgovarajućim  programima 
profesionalnog  razvoja;  školski  pedagog  i  psiholog  će  takođe  biti 
zastupljeni  u  timu  ukoliko  ih  škola  ima;  takođe  će  tu  biti  ugledni 
nastavnik  koji  je  iskusan  i  uživa  poštovanje  svojih  kolega.  Školski 
timovi će služiti kao savetodavno telo za nastavnike u školi. Postojaće 
koordinator  koji  će  služiti  kao  veza  između  nastavnika  sa  jedne 
strane  i obezbediće da  razvoj školskog nastavnika bude u skladu sa 
opštinskim  strategijama.  Opština  će  proveriti  mogućnost  plaćanja 
neke  naknade  koordinatorima  za  njihov  rad  i mogućnost  da  im  se 
obezbede drugi oblici stimulacije ubrajajući tu i olakšanje u njihovom 
svakodnevnom  radu kao  što  su oslobađanje od dužnosti  razrednog 
starešine, dežurstva na hodnicima tokom odmora itd. 

 

 

Mera 4.3  Organizovanje informativne/konsultacione kampanje sa nastavnicima 
na temu različitih oblika TPD 

Opis :  Tokom  2013,  koordinator  CPR‐a  u  saradnji  sa  školskim 
koordinatorima  za  profesionalni  razvoj  izradiće  plan  kampanje 
informisanja  svih  nastavnika  u  opštini  o  različitim  oblicima 
profesionalnog usavršavanja nastavnika i o mogućnostima koje su na 
raspolaganju  za  takav  proces.  Ovaj  plan  biće  izveden  kroz 
informativne  sesije  koje  ciljaju  na  nastavnike,  preko  distribucije 
informativnog materijala kao  što  je katalog akreditovanih programa 
treninga, onda okvir profesionalnog razvoja u školi, različiti priručnici 
itd. 

 

 

Mera 4.4  Redovna procena potreba nastavnika za profesionalno usavršavanje 

Opis :  Uspešni  planovi  za  profesionalni  razvoj  nastavnika  neće  biti 
napravljeni  ukoliko  nisu  sagrađeni  na  utvrđenim  potrebama  za 
obuku  nastavnika.  Zato  će  opština  razviti  nekoliko  instrumenata 
(upitnik, intervjui, individualni planovi za profesionalni razvoj, itd) da 
bi  se  procenile  te  potrebe. Osoblje  ODO  će  analizirati  te  podatke 
redovno  (moguće  godišnje),  dok  će  rezultati  služiti  da  se  planira 
profesionalno usavršavanje nastavnika u budućem periodu. Da bi se 
olakšao  ovaj  proces,  školski  koordinatori  primenjuju  instrumente 
istraživanja  i  podaci  se  prikupljaju,  analiziraju  i  tumače  na 
opštinskom nivou. 

U zavisnosti od rezultata dobijenih iz analize potreba za profesionalni 
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razvoj  nastavnika,  svake  godine  će  se  izraditi  akcioni  plan  za 
organizaciju  profesionalnog  usavršavanja  nastavnika.  Plan  će 
obuhvatati  i CPR  i školske napore na profesionalnom usavršavanju  i 
biće  podeljen  svim  nastavnicima  u  opštini  preko  direktora  škola  i 
koordinatora. 

 

 

Mera 4.5  Stvaranje  mehanizma  za  nadgledanje  profesionalnog  razvoja 
nastavnika 

Opis :  Da bi  se dobili pouzdani podaci o  kvalitetu procesa profesionalnog 
razvoja  nastavnika,  neophodno  je  da  postoji  mehanizam  za 
nadgledanje  PRN‐a.  Opština  će  za  ovu  svrhu  angažovati  svoje 
savetničko veće (mera 1.7) i osnovaće stalnu nadzornu radnu grupu. 
Ova grupa služiće kao savetničko telo za nastavnike, škole  i opštinu. 
Grupa će biti smeštena u prostorijama ODO i radiće u bliskoj saradnji 
sa  koordinatorom CPR‐a. Optimalni broj  članova ove  grupe biće 7, 
dok  će  njihov  profil  biti  takav  da  pokriva  nastavne  oblasti  iz 
nastavnog plana. 

  

Mera 4.6  Obuka i priprema nastavnika za primenu novog nastavnog programa 

Opis :  Opština  će  započeti  proces  pružanja  sistematske  podrške 
nastavnicima tako da oni mogu da budu u stanju da primenjuju novi 
nastavni  program.  U  prvih  6  meseci  2013  biće  organizovane 
informativne  sesije  na  temu  novog  okvirnog  nastavnog  programa, 
noviteta koje on donosi, i implikacija njegove primene u učionicama. 

Dalje  će  biti  organizovane  konkretne  obuke  u  vezi  sa  različitim 
aspektima  primene  novog  programa,  kao  što  su  kompetencija, 
nastavne  oblasti,  opcionalni  nastavni  program,  ciljevi  u  učenju, 
resursi za nastavu i učenje, ocena itd. Biće primenjen kaskadni model 
a biće obučavani i treneri koji će obavljati više obuka sa nastavnicima 
u njihovim oblastima i oni će služiti kao izvor za svoje kolege u školi. 
U nekim  slučajevima opština  će  razmatrati mogućnost angažovanja 
specijalnih institucija za obuku nastavnika. 
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Cilj 5: Stvaranje prijateljskog, zdravog i bezbednog 
okruženja za sve  
 

Prijateljsko,  zdravo  i  bezbedno  okruženje  za  sve  je  preduslov  za  neometano 
odvijanje  procesa  nastave.  Kvalitetni  prostor  u  školama  omogućiće  učenicima  i 
nastavnicima  da  se  angažuju  u  slobodnoj  interakciji  nastave  i  učenja  tokom 
procesa  obrazovanja.  Važeće  zakonodavstvo  koje  su  izradili  opštinski  faktori 
ostavlja dovoljno prostora  i šansi za učenike da vode brigu o školskoj  imovini  i da 
izvode  kreativne  aktivnosti  za  promovisanje  prijateljskog  okruženja  u  školi. 
Renovirani školski objekti takođe nude mogućnosti neometanog procesa nastave. 
Elektronska  komunikacija  između  škola  i  ODO‐a,  kao  i  između  različitih  škola  u 
opštini i regionu, za rezultat će imati lakše kruženje informacija i bolju koordinaciju 
i razmenu iskustava između tih škola, i, na kraju, imaćemo bolje upravljanje i bolji 
kvalitet  obrazovanja.  Poboljšana  bezbednost  koja  je  rezultat  instaliranih 
elektronskih sistema nadzora, bolje regulisanje saobraćaja u blizini škola, izgradnja 
izlaza  u  slučaju  opasnosti,  osiguranje  učenika  protiv  nezgoda,  sve  ovo  će  nužno 
rezultirati  aktivnijim  učestvovanjem  i  boljim  učinkom  učenika  u  procesu  učenja. 
Očekuje se da učenici sa invaliditetom imaju neometan pristup školskim zgradama, 
dok  će  infrastruktura biti prilagođena na način kojim omogućava da razviju svoje 
sklonosti  i  postanu  ravnopravni  učesnici  u  društvu.  Povezanost  sa  sistemom 
centralnog grejanja koji nije skup, pomoći će ne samo da se čuva životna sredina, 
već  će  takođe  dovesti  i  do  ušteda  koje  služe  drugim  važnim  prioritetima  u 
obrazovanju u opštini. Obezbeđivanje  transporta  za učenike  i nastavnike  takođe 
doprinosi boljoj uključenosti u obrazovanje, kao pravo koje garantovano ne samo 
međunarodnim poveljama, već i kosovskim zakonima.  

 

 

Pokazatelji  

5.1.  Do 2015 šest novih školskih zgrada biće izgrađeno za razrede 1‐9. Dve 
zgrade za više srednje škole i 4 aneksa za predškolske institucije 

5.2.  Izrađena uredba za održavanje i upravljanje školskom imovinom 

5.3.  Dvanaest postojećih školskih zgrada renovirano 

5.4.  Škole snabdevene školskim nameštajem u skladu sa tehničkim 
specifikacijama 

5.5.  ICT infrastruktura instalirana u svim školama i omogućen pristup Internetu 

5.6.  Do kraja 2015 sve škole snabdevene ICT opremom i elektronskim 
sistemima za nadzor 
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5.7.  Svake godine 5 novih staza i sanitarnih jedinica za učenike sa fizičkim 
invaliditetom 

5.8.  Ulična signalizacija napravljena, putni saobraćaj organizovan, instalirani 
„ležeći policajci“ i ograde postavljene na ulicama u blizini 5 škola svake 
godine 

5.9.  Do kraja 2014 škole koje nemaju stepenice za slučaj opasnosti biće 
snabdevene hidrantima i aparatima za gašenje požara 

5.10.  Do 2017 svi školski objekti biće povezani na opštinski sistem centralnog 
grejanja 

 

 

Mere  

Mera 5.1  Stvaranje više fizičkog prostora za učenike i predškolsku decu 

Opis :  Demografski  i  migracioni  trendovi  u  već  prenaseljenom  glavnom 
gradu  za  rezultat  su  imali pretrpanost  škola učenicima  i  postalo  je 
neophodno da  se  grade novi  školski objekti. Proces obrazovanja  je 
kompleksan  i  zahteva odgovarajuća  rešenja po pitanju prostora  i u 
funkcionalnom  i  u  formalnom  smislu.  Deca  doživljavaju  prostor 
drugačije  od  odraslih  iz  tog  razloga  ona  treba  da  uživaju  u 
odgovarajućim  i optimalnim  infrastrukturnim uslovima.  Poboljšanje 
školske infrastrukture takođe omogućava bolje sprovođenje procesa 
reformi.  Nedovoljne  investicije  u  predškolskoj  infrastrukturi  nisu 
dozvolile  da  više  dece  bude  uključeno  u  ovaj  nivo  obrazovanja. 
Povećanje  fizičkog  prostora  školske  infrastrukture  kroz  građenje 
novih  objekata  predškolskog  i  osnovnog  obrazovanja  takođe  će 
pomoći  da  se  ispune  zahtevani  standardi  i  ovo  je  jedna  od 
prioritetnih obaveza opštinskog departmana za obrazovanje. 

Šest novih školskih zgrada za razrede 1‐9 su predviđene za gradnju, 
kao i dve više srednje škole i 4 aneksa predškolskih institucija. 

 

 

Mera 5.2  Izrada uredbi za održavanje i vođenje brige o školskim površinama i 
imovini 

Opis :  Veliki  broj  škola  u  opštini  za  rezultat  ima  visoke  cene  troškova 
održavanja  i  čuvanja školske  imovine. Zbog nedostatka strategija za 
održavanje  i  upravljanje  školskom  imovinom,  štete  koje  nastaju 
nemarom  ili  nepažljivim  ponašanjem  postale  su  teret  za  školski  ili 
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opštinski  budžet  zbog  prevelikog  broja  popravki  koje  treba  da  se 
obave.  Pored  uredbe  koja  obezbeđuje  disciplinu  na  svim  školskim 
nivoima  obrazovanja,  treba  da  se  napiše  posebna  uredba  o 
održavanju  i  upravljanju  školskim  površinama  i  imovinom.  Takva 
uredba sa regulatornim i ograničavajućim odredbama biće sačinjena 
od  strane  osoblja  ODO  i  školskih  rukovodilaca  kroz  niz  radionica 
nakon  kojih  će  uslediti  elektronska  razmena  radova  i  nacrta.  Od 
roditelja  i  roditeljskih  saveta  se  očekuje  da  igraju  aktivnu  ulogu  u 
ovom procesu. 

 

 

Mera 5.3  Renoviranje i adaptacija postojećih školskih prostora 

Opis :  Opština Priština poseduje veliki broj školskih zgrada. Mnoge od njih 
bile su oštećene kao rezultat njihove starosti (neke su stare preko 40 
godina),  atmosferskih  uslova  i  zbog  zanemarivanja  i  nedostatka 
odgovarajućeg  održavanja.  Veoma  je  potrebna  intervencija  na 
njihovom  renoviranju  kao  jedini  način  da  se  omoguće  dobri  radni 
uslovi za lako odvijanje procesa nastave. Do sada je više intervencija 
izvršeno ali je to još uvek nedovoljno za neometano funkcionisanje i 
rad ovih školskih  institucija. Postoji hitna potreba da mnoge školske 
zgrade  budu  obnovljene,  renovirane,  i  popravljanje;  nekima  je 
potrebno  uvođenje  sistema  centralnog  grejanja,  instaliranje 
električnog  sistema,  popravljanje  vodovoda  i  kanalizacije  i 
odgovarajuće održavanje zgrade. 

Svi  zahtevi  za  renoviranje  treba  da  budu  dobro  potkrepljeni  i 
objašnjeni  detaljno.  Njih  će  razmatrati  osoblje  ODO  u  saradnji  sa 
ekspertima iz drugih institucija, pod okriljem opštine. 

 

 

Mera 5.4  Obezbeđivanje kvalitetnog nameštaja 

Opis :  Škole  u  opštini  snabdevene  su  školskim  nameštajem  različitog 
kvaliteta.  Klupe,  stolice,  kabineti,  ormarići,  kao  i  ostali  dodatni 
nameštaj  u  većini  slučajeva  su  lošeg  kvaliteta  što  povećava  cenu 
njihovog  održavanja  zbog  potrebe  za  čestim  zamenama  lako 
lomljivog  nameštaja.  Škole  su  se  pretvorile  u magacine  slomljenog 
nameštaja  zbog  njegovog  lošeg  kvaliteta,  a  to  dalje  zauzima  već 
ograničen  korisni  prostor  u  školama.  Do  ovoga  je  došlo  zbog 
nedostatka odgovarajućeg nadzora u vreme kad su škole snabdevane 
nameštajem, kao i zbog nedostatka detaljnih tehničkih specifikacija u 
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smislu  tenderskih nabavki. Da bi  se obezbedio  kvalitetan,  izdržljiv  i 
teško lomljiv nameštaj, opština će se angažovati u ranom pokretanju 
procesa  nabavke,  obuhvatajući  tu  i  detaljan  opis  tehničkih 
specifikacija materijala koji treba da se koriste za nameštaj. Ovde će 
takođe biti uzete u obzir potrebe dece sa invaliditetom i specijalnim 
obrazovnim potrebama. U ovu svrhu će biti angažovani eksperti koji 
će omogućiti precizan i nepristrasan opis potreba. 

 

 

Mera 5.5  Izgradnja telekomunikacione infrastrukture i omogućavanje pristupa 
Internetu za sve obrazovne institucije 

Opis :  Značaj  korišćenja  informatičke  i  komunikacione  tehnologije  u 
obrazovnim  institucijama  već  je  široko prihvaćen  koncept.  Koncept 
digitalnog obrazovanja  je  relativno nov koncept  i učenicima  je  zato 
potrebno  ponuditi  sve  potrebne  uslove  da  razviju  svoje  veštine 
korišćenja modernih tehnologija i tako i poboljšaju kvalitet nastave i 
učenja.  Pored  toga,  instaliranje  odgovarajuće  infrastrukture  i 
povezivanje škola sa Internetom olakšaće komunikaciju između škola 
i ODO‐a i tako olakšati konsultacije, skupljanje podataka, učitavanje i 
čuvanje  informacija  u  raznim  oblicima  što  će  sve  doprineti  lakšem 
upravljanju  obrazovnim  institucijama  iz  ODO‐a.  Nova  tehnologija  i 
pristup  Internetu takođe svim školama daje priliku da se angažuju u 
različitim  programima  i  projektima  (kao  što  je  eSchools)  i  tako 
doprinoseći  stvaranju  informatičkog  društva  koje  je  preduslov  za 
adekvatan  razvoj  obrazovanja.  Pristup  Internetu  omogućava 
nastavnicima bolji pristup do različitih resursa, informacija i dodatnih 
nastavnih materijala za bolju pripremu njihovih časova; u isto vreme 
kroz  rad  sa  ICT  učenici  imaju  koristi  od  poboljšanog  kvaliteta 
obrazovanja.  Jedan  broj  škola  u  gradskim  sredinama  poseduje 
dovoljnu  infrastrukturu  za  ICT  i  povezani  su  na  Internet;  škole  u 
ruralnim  sredinama, međutim ostaju  izvan  trendova koji  se odnose 
na  informatičke  i  komunikacione  tehnologije.  Predviđeno  je  da  se 
infrastruktura za ICT izgradi u svim institucijama preduniverzitetskog 
obrazovanja  preko  širenja  kablovske mreže  ili  kroz  omogućavanje 
bežičnih  pristupnih  tačaka  kako  bi  se  oni  mogli  povezati  sa 
Internetom. 
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Mera 5.6  Snabdevanje svih škola ICT opremom i periferijama i elektronskim 
sistemima nadzora 

Opis :  ICT oprema priprema učenike da učestvuju u naporima za menjanje 
sveta.  Učenici  koriste  ICT  opremu  da  nađu,  nabave,  analiziraju, 
menjaju i prezentuju informacije na odgovarajući i kreativan način. I 
učenici i nastavnici uče da brzo iskoriste ideje i iskustva široke lepeze 
ljudi, zajednica  i kultura. Narasli kapacitet za korišćenje  ICT opreme 
pomaže učeničkoj  inicijativi  i nezavisnom učenju  i omogućava  im da 
dođu  do  vrednih  zaključaka  samostalno  kao  i  da  imaju  na  umu 
implikacije  korišćenja  ICT  kod  kuće  i  na  poslu.  Mali  broj  škola  u 
opštini  snabdeven  je  ICT opremom, a oprema koja  je dobijena kao 
donacija  neposredno  nakon  rata  je  sada  zastarela  i  prevaziđena. 
Ideja  je  da  se  sve  škole  snabdeju  ICT‐om  i  da  ga  koriste  radi 
poboljšanja kvaliteta obrazovanja. 

Pri planiranju ICT infrastrukture u školama potrebno je imati na umu 
da  ICT  omogućava  efikasnije  korišćenje  drugih  obrazovnih 
tehnologija  i  opreme.  Iz  ovog  razloga  potrebno  je  vrlo  ozbiljno 
razmotriti  mogućnost  snabdevanja  svih  ili  nekih  učionica  video 
projektorima  (monitorima)  i  snabdevanje  škola  sa  po  nekoliko  lap 
topova za nastavnike koji koriste tehnologiju u svojim pripremama  i 
radu  sa  učenicima.  Takav  pristup  je  ohrabrio  druge  nastavnike  da 
takođe koriste tehnologiju u njihovoj nastavi i učenju. 

Postojeće prakse su pokazale da sistemi za nadzor u školama koji se 
sastoje od CCTV kamera u velikoj meri pomažu pri održavanju pune 
kontrole  i nadzora  školskog prostora, a pomažu  i u analizi  različitih 
situacija u i oko škole u svrhu preduzimanja preventivnih mera protiv 
nasilnih  i kriminalnih aktivnosti u kojima se potencijalno mogu naći 
učenici.  Kamere  za  nadzor  su  takođe  pomogle  da  se  popravi 
disciplina u školama. Što se tiče privatnosti, nadzor se sprovodi samo 
na  hodnicima  i  školskom  dvorištu  i  to  se  ne  smatra  ugrožavanjem 
privatnosti  učenika  ili  nastavnika.  Instaliranje  sistema  za  nadzor  bi 
trebalo  ne  samo  da  različite  kriminalne  elemente  i  dilere  različitih 
štetnih  supstanci  drže  podalje,  već  se  to  smatra  i  elementom 
psihološkog uticaja na  (naročito  adolescentne) učenike da  se ne bi 
upuštali u nasilne  inicijative  i aktivnosti u  školi. Prioritet  će biti dat 
institucijama koje direktno prete bezbednosti osoblja i učenika. 
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Mera 5.7  Izgradnja staza na ulazima u škole, stepenica i sanitarnih jedinica za 
osobe sa fizičkim invaliditetima 

Opis :  Svako dete  treba da  ima pristup školskim objektima. To  je priznato 
kao  fundamentalno  pravo  i  garantovano  je  raznim međunarodnim 
poveljama kao  i kosovskim zakonima. Pristup obrazovanju za  lica sa 
invaliditetom  i  specijalnim  obrazovnim  potrebama  jeste  važan 
pokazatelj pravičnosti  i obuhvatnosti  sistema obrazovanja. Da bi  se 
omogućilo  puno  ispunjenje  ovog  prava  i  za  decu  i  za  odrasle  sa 
fizičkim  invaliditetom,  sve  škole  će  napraviti  odgovarajuće  staze  u 
skladu  sa prihvaćenim  standardima  a postojeće  će biti  izmenjene  i 
popravljene  kad  god nisu u  skladu  sa  tim  standardima. Ova  lica bi 
takođe  trebalo  da  dobiju  i  optimalne  uslove  za  neometano 
pohađanje škole i u tom pogledu sanitarne jedinice će biti adaptirane 
i renovirane u svim školama da bi se dovele u sklad sa standardima 
za lica sa fizičkim invaliditetom. ODO je rešen da sprovede potrebne 
izmene  u  školskim  sredinama  tako  da  se  one  načine  potpuno 
podobnim za decu sa posebnim potrebama, kao element koji stvara 
preduslove za punu uključenost sve dece u obrazovanje. 

 

Mera 5.8  Stvaranje uslova za bezbedno fizičko okruženje u školama za decu 

Opis :  Poboljšanje bezbednosti u školama i jačanje uključenosti zajednice u 
rešavanje bezbednosnih problema  i u stvaranje sigurnijeg okruženja 
koje doprinosi delotvornijem obrazovnom  sistemu ostaje  i dalje da 
bude  jedan  od  ključnih  angažmana  ODO  Priština.  Grad  Prištinu 
karakteriše  gust  saobraćaj  koji  negativno  utiče  ne  samo  na 
svakodnevni život njegovih stanovnika, već je takođe postao ozbiljna 
prepreka  i pretnja životu putem ograničavanja prostora za kretanje 
učenika do  škole  svakog dana. Da bi  se  stvorili uslovi  za bezbedno 
fizičko okruženje  za učenike u  školama, odlučeno  je da  se postave 
specijalni horizontalni i vertikalni saobraćajni znaci u blizini škola i na 
ulicama koje vode do škole. Takođe, u saradnji sa ostalim vlastima, 
biće  uređeno  da  se  reorganizuje  drumski  saobraćaj  u  većini  često 
korišćenih  ulica  u  blizini  škola.  Ulično  osvetljenje  blizu  školskih 
objekata  biće  instalirano,  popravljano  i  održavano  sa  ciljem 
povećanja  bezbednosti  učenika.  Postavljanje  „ležećih  policajaca“, 
horizontalne  signalizacije  i  metalnih  ograda  su  među  najvažnijim 
stvarima koje će biti učinjene da bi se sprečile saobraćajne nesreće i 
u urbanim i u ruralnim oblastima. 
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Mera 5.9.  Stvaranje uslova za fizičku bezbednost učenika u slučaju opasnosti 

Opis :  U  većini  slučajeva  školske  zgrade  ne  ispunjavaju  bezbednosne 
standarde  u  slučaju  prirodnih  katastrofa  kao  što  su  požari  i 
zemljotresi. Više od polovine  školskih  zgrada  je  staro, bez  izlaza  za 
slučaj opasnosti ili požarnih stepenica. Samo mali broj škola ima ovu 
vrstu  izlaza.  Sa  druge  strane,  većina  škola  nema  sistem  hidranta 
instaliranih za gašenje požara. Čak i one koje imaju takve sisteme su 
stare  i  u  većini  slučajeva  neupotrebljive.  Da  bi  se  poboljšala 
bezbednost  učenika  u  opasnim  situacijama  ODO  će  popraviti  i 
održavati  sistem  postojećih  hidranata  u  školi.  Škole  koje  nemaju 
hidrante  biće  snabdevene  prenosnim  aparatima  za  gašenje  požara 
koji će biti redovno održavani. Pored toga, u svim školama sa 2 ili više 
spratova  biće montirane  požarne  stepenice  dok  će  izlazi  za  slučaj 
opasnosti biti uređeni u prizemnim školama. 

 

Mera 5.10  Stvaranje toplog i prijateljskog okruženja za učenike 

Opis :  Postoji  dugoročni  plan  kosovske  električne  korporacije  da  koristi 
vodenu paru  iz  termocentrala za centralno grejanje u gradu Prištini 
kao najjeftinijeg  izvora  energije  za  grejanje. ODO planira da  koristi 
ovaj oblik snabdevanja energijom za grejanje škola u opštini. Ovo će 
omogućiti da se budžet koji se trenutno troši na grejanje prebaci na 
druge obrazovne prioritete.  
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4. Akcioni plan i budžet  
 

Akcioni  plan  i  budžet  su  izrađeni  za  čitav  period  implementacije  plana  razvoja 
obrazovanja  sa početkom 2013  i  završetkom 2017.  I  akcioni plan  i budžet  imaju 
karakter smernica i trebalo bi da se razmatraju početkom svake fiskalne godine. U 
isto vreme potrebno je izraditi detaljni plan aktivnosti za svaku od tih godina.  

Deo programa za sprovođenje razvojnog plana treba da bude finansijski pokriven iz 
sopstvenih prihoda opštine, a ostatak iz konsolidovanog budžeta Kosova. U svakom 
slučaju na početku svake godine od presudne je važnosti da se pažljivo analiziraju 
budžeti kao što je odredilo Ministarstvo finansija i potrebno je uložiti napore da se 
redefinišu  kako  bi  omogućili  pokrivanje  dodatnih  troškova  koji  su  potrebni  za 
ostvarenje  plana.  Sa  druge  strane,  u  slučajevima  gde  je  potrebno  da  se  zaposli 
dodatno  osoblje  treba  naći  načina  da  se  to  i  učini,  na  primer,  pomeranjem 
ograničenja u zapošljavanju koje  je postavilo Ministarstvo za  javnu administraciju, 
boljom organizacijom radnih mesta, i pribavljanjem nekih usluga od spolja kako bi 
se napravio prostor za novo osoblje. U tekstu ispod izložena je kumulativna tabela 
budžeta potrebnog za sprovođenje opštinskog obrazovnog razvojnog plana za svih 
pet strateških ciljeva. Tabele koje slede pokazuju planove sprovođenja  i proračun 
troškova za svaki pojedinačni cilj. 
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Budžet 
Oblast  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno 

Upravljanje   € 5,250  € 22,800  € 34,100  € 50,800  € 50,800  € 163,750 

Predškolsko obrazovanje  € 60,500  € 111,600  € 182,400  € 226,600  € 226,600  € 807,700 

Osnovno i srednje 
obrazovanje 

€ 322,000  € 440,000  € 454,000  € 504,000  € 354,000  € 2,074,000 

Profesionalni razvoj  € 0  € 50,000  € 75,000  € 75,000  € 0  € 200,000 

Okruženje i infrastruktura  € 6,322,500  € 6,050,000  € 4,100,000  € 3,735,000  € 3,720,000  € 23,927,500 

  € 6,710,250  € 6,674,400  € 4,845,500  € 4,591,400  € 4,351,400  € 27,172,950 
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Cilj 1:  
Visok kvalitet i efikasno upravljanje, liderstvo i rukovođenje obrazovnim institucijama 

 
Mera 1.1  Uspostavljanje mehanizama za selekciju upravljačkog i profesionalnog osoblja u školama  

B U D Ž E T (EU) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

1.1.1  Definisanje 
nepristrasnih 
kriterijuma za 
selekciju 
upravljačkog 
kadra  

Januar – Jun 
2013  

ODO                     ‐  

1.1.2  Uključivanje 
saveta roditelja u 
proces selekcije   

Počev od Jula 
2013  

ODO                     ‐  

1.1.3  Angažovanja 
eksperta 
volontera u 
komisijama za 
selekciju 

Počev od Jula 
2013  

ODO                     ‐  

Podzbir 1.1      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 1.2  Organizovanje treninga sa upravljačkim osobljem radi izvršenja odgovornosti u odgovarajućim oblastima 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

1.2.1  Analiza potrebe 
za obukom 
upravljačkog 
kadra i predlog 
plana obuke 

Maj‐Jun 2013  ODO  Angažovanje 
kompanije za 
analizu potreba i 
predlog plana 
obuke 

 
3.000  

             3,000  

1.2.2  Odlučivanje 
upravljačkog 
kadra u obuku 
podržano od 
razvojnih 
partnera 

Počev od 
Januara 2013 

ODO                     ‐  

1.2.3  Organizovanje 
obuke za 
upravljački kadar 
u skladu sa 
potrebama i 
planom treninga 

Počev od 
Januara 2014 

ODO  Godišnji fond za 
obuku upravljačkog 
osoblja (procena: 
25 EUR po danu 
obuke / osobi) 
50 osoba X 4 dana 
obuke X 25 EUR 

   5.000  5.000  5.000  5.000  20.000 

Podzbir 1.2     3,000    5,000    5,000   5.000   5.000    23.000  
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Mera 1.3  Uspostavljanje šeme podstreka za upravno osoblje zasnovane na njihovim profesionalnim dostignućima i učinku 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova 

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

1.3.1  Uspostavljanje 
šeme stimulacija 
za uspešno 
rukovođenje u 
obrazovnim 
institucijama u 
opštini 

Maj‐Oktobar 
2013 

ODO                  ‐  

1.3.2  Primena 
stimulacija za 
uspešno 
rukovođenje 
obrazovnom 
institucijom 

Počev od 
Januara 2014 

ODO  Godišnji fond za 
podršku 
uspešnom 
rukovođenju 

  2,500  3,000  3,000  3,000  11,500 

Podzbir 1.3      ‐    2,500    3,000   3,000  3,000  11,500 
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Mera 1.4  Sprovesti odgovornosti prenete sa centralnih na lokalne obrazovne vlasti i prenos odgovornosti sa ODO na nivo škola 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

1.4.1  Dizajniranje 
plana za prenos 
odgovornosti sa 
centralnog na 
lokalni nivo 

Mart‐Maj 2013  ODO                     ‐  

1.4.2  Predstaviti nove 
odgovornosti 
osoblju 

Jun‐Avgust 
2013 

ODO 
IEA 

                   ‐  

1.4.3  Primeniti 
prenete 
odgovornosti u 
skladu sa 
važećim 
zakonodavstvom 

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO 
IEA 

                   ‐  

Podzbir 1.4      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 1.5  Dovođenje Saveta roditelja u punu operativnost 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno 

1.5.1  Izrađen vodič za 
funkcionisanje 
saveta roditelja 

Februar – April 
2013 

ODO  Ekspertiza za 
izradu smernica 
(8 dana X 150 
EUR) 

  1,200        1,200 

1.5.2  Izrađeni radni 
planovi za 
funkcionisanje 
saveta roditelja u 
EIs 

Jun ‐
Septembar za 
svaku školsku 
godinu, počev 
od 2013 

EIs               ‐ 

1.5.3  Osnovani 
opštinski saveti 
roditelja 

Decembar 
2013 

ODO 
EIs 

             ‐ 

1.5.4  Izrada akcionog 
plana za 
funkcionisanje 
opštinskih saveta 
roditelja 

Jun ‐
Septembar za 
svaku školsku 
godinu, počev 
od 2014 

ODO               ‐ 

Podzbir 1.5      ‐    1,200    ‐    ‐    ‐    1,200  
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Mera 1.6  Pružanje profesionalnih usluga za obrazovne institucije i ODO 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

1.6.1  Izrada uredbe za 
zapošljavanje 
profesionalaca 
za Els i ODO 

April‐Jun 2013  ODO                     ‐  

1.6.2  Zapošljavanje 
profesionalaca 
po potrebama 
Els‐a o ODO‐a 
prema potrebi 

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO  Dodatni troškovi 
nastali zbog 
angažovanja 
eksperata 
pokriveni su iz 
fondova 
dodeljenih 
odgovarajućim 
projektima 

                ‐  

Podzbir 1.6      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 1.7  Organizovanje profesionalnih savetničkih usluga na opštinskom nivou 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

1.7.1  Izrada 
organizacione 
šeme 
savetodavne 
službe i opisa 
radnih mesta 

Februar ‐
Septembar 
2013 

ODO  Lokalni stručnjaci 
za izradu šeme 
(15 
eksperata/dana 
X 150 EUR) 

2,250             2,250  

1.7.2  Zapošljavanje 
savetnika za 
specifične oblasti 
nastavnog 
programa 

Januar 2014 – 
Jul 2015 

ODO  Plate osoblja u 
2014 3 osobe su 
zaposlene X 350 
EUR X 12 meseci 
U 2015 5 lica je 
zaposleno X 350 
EUR X 12 meseci 

  12,600  23,100   
37,800  

 
37,800  

 
111,300  

1.7.3  Pružanje saveta 
školama na 
osnovu godišnjeg 
plana aktivnosti 

Počev od 
Septembra 
2014 

Savetodavna 
služba 

Godišnji troškovi 
za funkcionisanje 
savetodavne 
službe 

  1,500  3.000   5.000    5.000    14,500  

Podzbir 1.7     2,250   14,100   26,100   42,800  42,800  128.050 

  Ukupno  Cilj 1:  5,250   22,800   34,100   50,800   50,800   163,750  
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Cilj 2:  
Povećanje broja dece u predškolskom obrazovanju i pružanje kvalitetnih usluga  

 
Mera 2.1  Uspostavljaju se javno‐privatna partnerstva za podršku predškolskom obrazovanju 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.1.1 

Identifikovane 
mogućnosti za 
javno‐privatno 
partnerstvo  

Januar‐Mart 
2013 

ODO                  ‐  

2.1.2 

Javno‐privatna 
partnerstva su 
podržana u 
predškolskom 
obrazovanju 

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO 
Fond za javno‐
privatno 
partnerstvo  

7,500  15,000  15,000   15,000    15,000    67,500  

Podzbir 2.1      7,500    15,000    15,000   15,000  15,000  67,500 
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Mera 2.2  Ispunjenje kadrovskih potreba predškolskih institucija 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.2.1 

Analiza potreba 
za dodatno 
osoblje u 
javnim PSI 

Januar‐Jun 
2013 

ODO                     ‐  

2.2.2 

Novo osoblje je 
zaposleno na 
osnovu 
identifikovanih 
potreba 

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO 

Dodatno osoblje u 
predškolskim 
institucijama (prosečna 
plata 250 EUR) 
2013: 5 novih zaposlenih 
x 4 meseca = 20 
osoba/meseci  
2014: 5 zaposlenih x 12 
meseci + 10 novih 
zaposlenih x 4 meseca = 
100 lica/meseci  
2015: 15 zaposlenih x 12 
meseci + 10 novih 
zaposlenih x 4 meseca = 
220 osoba  
2016: 25 zaposlenih x 12 
meseci = 300 
osoba/meseci  

5,000  25,000  55,000   75,000    75,000  
 

235,000  

Podzbir 2.2      5,000    25,000    55,000   75,000  75,000  235,000 
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Mera 2.3  Organizovanje profesionalnog razvoja za obrazovno osoblje 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.3.1 

Analiza potreba 
za 
profesionalni 
razvoj u 
predškolskom 
obrazovanju i 
izrada plana 
treninga 

Mart‐Jun 2013  ODO 

Kompanija je 
angažovana da 
proceni potrebe i 
predloži plan 
treninga 

3,000             3,000  

2.3.2 

Vaspitači su 
uključeni u 
trening koji 
organizuju 
razvojni 
partneri  

Počev od 
Januara 2013 

ODO 
PSI 

                ‐  

2.3.3 

Organizovanje 
treninga za 
vaspitače u 
skladu sa 
planom 

Počev od 
Januara 2014 

ODO 
PSIs 

Godišnji fond za 
treninge 
upravljačkog kadra 
(Procena: 25 EUR po 
osobi/danu 
treninga) 
100 ljudi  4 dana 
treninga x 25 EUR 

  10,000  10,000   10,000    10,000    40,000  

Podzbir 2.3      3,000    10,000    10,000   10,000  10,000  43,000 
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Mera 2.4  Organizovanje nadgledanja i podrške radu u predškolskim institucijama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.4.1 
Nacrt godišnjeg 
plana 
nadgledanja 

U junu, pre 
početka 
školske godine 

ODO                     ‐  

2.4.2 

Sprovođenje 
redovnog 
nadgledanja 
predškolskih 
institucija  

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO                     ‐  

Podzbir 2.4      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 2.5  Snabdevanje predškolskih institucija didaktičkim sredstvima i sportskom opremom 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.5.1 

Nacrti zahteva 
za snabdevanje 
obrazovnim 
tehnologijama i 
resursima i 
sportskom 
opremom  

April‐Jun počev 
od 2013 

PSI                     ‐  

2.5.2 

Snabdevanje  
javnih PŠU 
obrazovnom 
tehnologijom i 
sportskom 
opremom  

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO 
Godišnji fond za 
obrazovnu 
tehnologiju  

 
45,000  

 45,000    45,000    45,000    45,000  
 

225,000  

Podzbir 2.5     45,000    45,000    45,000    45,000    45,000   225,000  
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Mera 2.6  Osnivanje „nultih razreda“ u osnovnim školama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.6.1 

Nacrt zahteva 
škole za 
uspostavljanje 
novih „nultih 
razreda“  

Jun (počev od 
2013) za 
sledeću 
fiskalnu godinu  

PLSS                  ‐  

2.6.2 

Zapošljavanje 
vaspitača za 
rad sa „nultim 
razredima“  

Počev od 
Septembra 
2014 

ODO 

Dodatno 
obrazovanje na 
pred‐osnovnom 
nivou (prosečna 
plata: 340 EUR) 
2014: 10 novih 
edukatora x 4 
meseca = 40 osoba 
meseci  
2015: 10 edukatora 
x 12 meseci + 10 
novih edukatora x 4 
meseca =160 osoba 
meseci  
2016: 20 edukatora 
x 12 meseci  = 240 
osoba meseci  

  13,600  54,400   81,600    81,600  
 

231,200  

Podzbir 2.6      ‐    13,600    54,400   81,600  81,600  231,200 
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Mera 2.7  Prikupljanje podataka od javnih i privatnih predškolskih institucija 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.7.1 

Postavljanje 
sistema za 
prikupljanje 
podataka iz 
javnih i 
privatnih PŠUS 

Januar –Mart 
2013 

ODO                     ‐  

2.7.2 

Podaci se 
prikupljaju od 
svih PŠU u 
opštini  

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO                     ‐  

Podzbir 2.7      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 2.8  Organizovanje informativne kampanje za roditelje o mogućnostima za pristup predškolskom obrazovanju 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

2.8.1 

Spisak 
licenciranih 
javnih i 
privatnih 
predškolskih 
institucija je 
objavljen na 
opštinskoj 
Internet 
stranici  

Septembar‐
Decembar 
2013 

ODO                     ‐  

2.8.2  

Štampa i 
distribucija 
postera i letaka 
o registraciji u 
PŠUP 

Jun 2014 
Jun 2015 

ODO 

1000 postera 1 
EUR 
10000 letaka 
0.20 EUR 

    3,000    3,000          6,000  

Podzbir 2.8      ‐    3,000    3,000    ‐    ‐    6,000  

  Ukupno  Cilj 2:  60,500  111,600  182,400  226,600  226,600  807,700 
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Cilj 3:  
Podignut nivo kvaliteta i dostupnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja  

 
Mera 3.1  Obezbeđivanje obrazovnih sredstava i resursa i opremanje laboratorija u svim školama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.1.1  Definisanje 
sadržaja 
minimuma 
tehnološkog 
paketa za 
primenu novog 
kosovskog 
nastavnog 
programa  

Januar‐
Decembar 
2013 

ODO uz 
podršku 
MONT  

Troškovi 
eksperata 
pokriveni od 
MONT, 
odnosno 
razvojnih 
partnera 

                ‐  

3.1.2  Škole 
snabdevene 
minimumom 
obrazovnog 
kompleta, 
uključujući i 
opremu  za 
laboratorije 

Počev od 
Januara 2014 

ODO  Troškovi za 
obrazovne 
tehnologije 

280,000  280,000  280,000   
280,000  

 
280,000  

 
1,400,000  

Podzbir 3.1     280,000   280,000   280,000   280,000  280,000  1,400,000 
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Mera 3.2  Snabdevanje školskih biblioteka stručnom literaturom, udžbenicima i ostalim štampanim materijalom 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.2.1  Kampanje 
organizovane radi 
prikupljanja 
knjiga od 
porodica i 
zajednica  

Počev od 
Januara 2013 

Škole                      ‐  

3.2.2  Nacrt zahteva za 
knjige od ODO 

Mart –Jun 
počev od 2013 

Škole                      ‐  

3.2.3  Knjige i 
profesionalna 
literatura   
dostavljeni 
školama na 
osnovu podnetih 
zahteva 

Počev od  
Januara 2014 

ODO  48000 učenika x 
~0.5 EUR/učenik  

 25,000    25,000    25,000    25,000    25,000    125,000  

Podzbir 3.4      25,000    25,000    25,000    25,000    25,000    125,000  
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Mera 3.3  Osnivanje virtuelnih firmi i radionica u profesionalnim školama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.3.1  Izvršena 
procena stanja 
radionica i 
virtuelnih firmi 
u stručnim 
školama i 
identifikovane 
potrebe  

Januar –Jun 
2013 

ODO  Eksperti za 
procenu 
potreba (10 
eksperata/dana 
x 150 EUR) 

1,500             1,500  

3.3.2  Plan za 
uspostavljanje 
novih radionica i 
virtuelnih firmi 
izrađen 

Jul ‐Septembar 
2013 

ODO 
Škole  

                ‐  

3.3.3  Stručne škole u 
opštini 
pokrivene 
radionicama i 
virtuelnim 
firmama 

Počev od 
Januar 2014 

ODO  7 stručnih škola 
x 50,000 EUR  

  100,000  100,000   
150,000  

    350,000  

Podzbir 3.2      1,500   100,000   100,000   150,000  ‐  351,500 
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Mera 3.4  Organizovanje aktivnosti profesionalne prakse u saradnji sa javnim i privatnim firmama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.4.1  Izrađen akcioni 
plan za 
komunikaciju sa 
preduzećima 

Januar‐Mart 
2013 

ODO 
Škole 

                   ‐  

3.4.2  Komunikacija sa 
preduzećima 
odvija se na 
profesionalnoj 
praksi  

April‐Maj 2013  ODO 
Škole 

                   ‐  

3.4.3  Ugovori o 
saradnji su 
potpisani sa 
preduzećima  

Počev od Juna 
2013 

ODO                     ‐  

3.4.4  Redovni 
koordinacioni 
sastanci se 
održavaju sa 
preduzećima 
koja pružaju 
priliku za 
profesionalnu 
praksu  

Počev od 
Septembra 
2013 

Stručne 
škole 

                   ‐  

Podzbir 3.3      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 3.5  Reorganizacija mreže osnovnih i nižih srednjih škola u opštini 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.5.1  Osnovana radna 
grupa za 
razmatranje 
mreže ONSŠ 

Mart‐Jun 2013  ODO                     ‐  

3.5.2  Napisan izveštaj 
o reviziji mreže 
škola sa 
preporukama za 
reorganizaciju 

Jul – Decembar 
2013 

Radni tim   Plaćanja za 
spoljne 
eksperte u RG 
(3 osobe x 500 
EUR) 

 1,500                1,500  

3.5.3  Organizovana 
javna diskusija 
sa zajednicama 
pogođenim 
reorganizacijom 

Januar‐Jun 
2014 

ODO 
Škole 

                   ‐  

3.5.4  Doneta odluka o 
reorganizaciji 
školske mreže  

Septembar –
Decembar 
2014 

ODO                     ‐  

3.5.4  Reorganizacija 
školske mreže 
obavljena u 
skladu sa 
preporukama 

Počev od 
Septembar 
2015 

ODO                     ‐  

Podzbir 3.5      1,500    ‐    ‐    ‐    ‐    1,500  
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Mera 3.6  Analiza potreba i potražnje za pohađanje nastave u gimnazijama i raznim profilima profesionalnog obrazovanja i obuke 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.6.1  Osnovana stalna 
radna grupa za 
više srednje 
škole uz 
zastupljenost 
svih 
zainteresovanih 
aktera 

Januar‐Mart 
2013 

ODO                     ‐  

3.6.2  Situacija i 
potrebe su 
procenjeni u 
višim srednjim 
školama  

April ‐
Septembar 
2013 

Radna 
grupa  

                   ‐  

3.6.3  Izrađen predlog 
za upis u srednje 
škole u školskoj 
godini 2014/15   

Oktobar –
Decembar 
2013 

Radna 
grupa 

                   ‐  

3.6.4  Organizovana 
javna diskusija i 
konsultacije se 
održavaju sa 
MONT‐om o 
upisu u školskoj 
godini 2014/15 

Januar‐Mart 
2014 

ODO 
Radna 
grupa 

                   ‐  
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3.6.5  Izrađen predlog 
za MONT o 
prijemu učenika 
u srednje škole 
za školsku 
godinu 2014/15  

April 2014  ODO 
Radna 
grupa 

                   ‐  

3.6.6  Analizirani 
trendovi u 
upisivanju 
učenika i 
izrađeni predlozi 
za narednu 
godinu  

Svake godine 
januara 2015 

ODO 
Radna 
grupa 

                   ‐  

Podzbir 3.6      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 3.7  Preduzimanje mera na prevenciji napuštanja škole, protiv maltretiranja i u korist podrške redovnom prisustvovanju nastavi u osnovnom i 
srednjem obrazovanju 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.7.1  Nacionalni plan 
za akciju protiv 
napuštanja 
škole sproveden  

Trajni zadatak   ODO                     ‐  

3.7.2  Osnovan 
opštinski tim za 
nadgledanje 
sprovođenja 

Januar‐Februar 
2013 

ODO                     ‐  

Podzbir 3.7      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 3.8  Primena mera koje obuhvataju decu sa posebnim potrebama u obrazovanju 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.8.1  Osnovana stalna radna 
grupa za integraciju 
dece sa posebnim 
potrebama uz 
zastupljenost svih 
zainteresovanih aktera  

Januar‐Mart 
2013 

ODO                     ‐  

3.8.2  Tim za profesionalnu 
procenu je osnovan za 
decu sa specijalnim 
obrazovnim 
potrebama  

Januar‐Mart 
2013 

ODO                     ‐  

3.8.3  Akcioni plan za 
uključivanje dece sa 
posebnim potrebama 
sproveden 

Stalni zadatak  ODO                     ‐  

3.8.4  Integracija DSP se 
nadgleda i daju se 
preporuke za 
delotvorno rešavanje 
problema  

Počev od 
Aprila 2013 

Radna 
grupa 

                   ‐  

Podzbir 3.8      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 3.9  Ocena i analiza potreba za profesionalnim i pedagoškim osobljem u školama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.9.1  Analizirane su 
potrebe za 
dodatnim osobljem 
u osnovnim i 
srednjim školama 

Januar‐Jun 
2013 

ODO                     ‐  

   Novo osoblje 
zaposleno u skladu 
sa potrebama 

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO  Dodatno osoblje u 
osnovnim i 
srednjim školama 
(prosečna plata 350 
EUR) 
2013: 5 novih 
zaposlenih x 4 
meseca = 20 osoba 
meseci  
2014: 5 zaposlenih 
x 12 meseci + 5 
novih zaposlenih x 
4 meseca = 80 
osoba meseci  
2015: 10 zaposlenih 
x 12 meseci = 110 
ljudi meseci  

 7,000    28,000    42,000    42,000    42,000    161,000  

Podzbir 3.9      7,000    28,000    42,000    42,000    42,000    161,000  
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Mera 3.10  Organizovanje neformalnog obrazovanja u školama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

3.10.1  Uputstvo je 
organizovano za 
starije učenike u 
cilju okončanja 
obaveznog 
obrazovanja  

Počev od 
Septembra 
2013 

ODO  70 učesnika x 
100 EUR 
Za veći interes 
potrebni su 
dodatni resursi 
iz drugih izvora  

 7,000    7,000    7,000    7,000    7,000    35,000  

Podzbir 3.10      7,000    7,000    7,000    7,000    7,000    35,000  

  Ukupno  Cilj 3:  322,000   440,000   454,000   504,000   354,000   2,074,000  
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Cilj 4:  
Stvaranje mehanizama za stalno profesionalno usavršavanje nastavnika  

 
Mera 4.1  Učiniti centre za profesionalni razvoj potpuno funkcionalnim 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

4.1.1 
Izrađen poslovnih 
o radu CPR‐a  

Januar‐Jun 
2013 

ODO 
BEP 

Finansiranje iz 
BEP 

                ‐  

4.1.2 
Plan rada izrađen 
za CPR  

Svake godine 
za tekuću 
školsku godinu 
počev od juna 
2013 

ODO 
CPR  

                   ‐  

Podzbir 4.1      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 4.2  Osnivanje timova za profesionalni razvoj u školama 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

4.2.1 

Opis posla napisan 
za školske timove 
za profesionalni 
razvoj 

Januar‐Mart 
2013 

ODO 
BEP 

BEP finansira ovu 
aktivnost  

                ‐  

4.2.2 

Organizovane 
konsultacije sa 
školama o 
funkcionisanju 
školskih timova 

April‐Maj 2013 
ODO 
BEP 

BEP finansira ovu 
aktivnost 

                ‐  

4.2.3 

Školski timovi za 
profesionalni 
razvoj osnovani u 
školama  

Jun  ‐ Jul 2013  Škole                     ‐  

4.2.4 

Daju se razne 
stimulacije za 
koordinatore 
školskih timova   

Počev od 
Septembra 
2014 

Škole                     ‐  
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Mera 4.3  Organizovanje informativne/konsultacione kampanje sa nastavnicima na temu različitih oblika TPD 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

4.3.1 

Akcioni plan za 
kampanju izrađen 
u koordinaciji sa 
MONT 

Januar‐April 
2013 

CPR                      ‐  

4.3.2 

Promotivni  i 
materijali za 
trening prikupljeni 
od akreditovanih 
pružalaca usluga  

Trajni zadatak 
počev od maja 
2013 

CPR                     ‐  

4.3.3 

Informativne 
sesije 
organizovane za 
edukatore  

Trajni zadatak 
počev od maja 
2013 

CPR                     ‐  

Podzbir 4.3      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 4.4  Redovna procena potreba nastavnika za profesionalno usavršavanje 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

4.4.1 

Instrumenti 
razvijeni za 
procenu potreba 
PRN‐a  

Mart –Jun 
2013 

ODO 
CPR 

Ekspertizu daje 
BEP 

                ‐  

4.4.2 

Upitnici i drugi 
instrumenti 
distribuirani u 
školama  

Septembar –
Oktobar 2013 

CPR                     ‐  

4.4.3 
Podaci prikupljeni 
iz škola su 
analizirani   

Novembar –
Decembar 
2013 

ODO 
CPR 

Ekspertizu daje 
BEP ili KPI  

                ‐  

4.4.4 

Izrađeni akcioni 
planovi za 
organizovanje 
PTN‐a  

Januar‐Mart 
svake godine 

ODO 
CPR 

                   ‐  

Podzbir 4.4      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 4.5  Stvaranje mehanizma za nadgledanje profesionalnog razvoja nastavnika 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

4.5.1 

Organizovana je 
grupa za 
nadgledanje PTN‐
a 

Januar‐Mart 
2015 

ODO                     ‐  

4.5.2 
Izrađen okvir za 
nadgledanje PTN 

Mart –Jun 
2015 

Grupa za 
nadgledanje 

                   ‐  

4.5.3 
Nadgledanje PTN 
se obavlja  

Počev od 
Septembar 
2015 

Grupa za 
nadgledanje 

                   ‐  

Podzbir 4.6      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 4.6  Obuka i priprema nastavnika za primenu novog nastavnog programa 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

4.6.1 

Informativne 
sesije 
organizovane o 
KNPu  

Maj – Jul 2013 
ODO 
MONT 

                   ‐  

4.6.2 

Specifična obuka 
organizovana za 
implementaciju 
novog nastavnog 
programa  

Počev od 
Januara 2014 

ODO 
CPR 

Svake godine 500 
nastavnika se 
obučava 4 dana x 
25 EUR/dan  
(Troškove delom 
pokrivaju razvojni 
partneri) 

  
 
50,000  

 
75,000  

 
75,000  

  
 
200,000  

Podzbir 4.7      ‐  
 
50,000  

 
75,000  

 
75,000  

 ‐  
 
200,000  

  Ukupno  Cilj 4:   ‐   50,000   75,000   75,000    ‐   200,000  
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Cilj 5:  
Stvaranje prijatnog, zdravog i bezbednog okruženja za sve 

 
Mera 5.1  Stvaranje više fizičkog prostora za učenike i predškolsku decu 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacij

e  

Odgovora
n  

Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.1.1 
14 novih objekata 
izgrađeno za ONSŠ 

Počev od 
Januara 2013. 

ODO    
3,006,0

00 
2,900,0

00 
1,800,0

00 
1,400,
000  

1,400,
000  

10,506,00
0  

5.1.2 
Više srednje škole 
sagrađene 

Počev od 
Januara 2013. 

ODO 
Izgradnja zgrade  
SSŠ Prenk Jakova – 
faza 2 

500,000             500,000  

5.1.3 
Aneksi i zgrade 
JpšU sagrađeni  

Počev od 
Januara 2013. 

ODO     800,000  600,000  300,000 
 

300,00
0  

 
300,0

00  

 
2,300,000  

Podzbir 5.1    
4,306,0

00  
3,500,0

00  
2,100,0

00  
1,700,
000 

1,700,
000 

13,306,00
0 
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Mera 5.2  Izrada uredbi za održavanje i vođenje brige o školskim površinama i imovini 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.2.1 
Osnovana radna 
grupa za izradu 
uredbe  

Januar‐Mart 
2013 

ODO 
Naknade za 
eksperte iz RG(3 
osobe x 500 EUR) 

 1,500                1,500  

5.2.2 
Napisan nacrt 
uredbe  

April‐Jun 2013  Radna grupa                     ‐  

5.2.3 

Organizovanje 
konsultacija sa 
direktorima škola i 
ekspertima 

Jul‐Oktobar 
2013 

ODO 
Radna grupa 

                   ‐  

5.2.4 
Finalna verzija 
uredbe napisana 

Novembar –
Decembar 2013 

Radna grupa                     ‐  

Podzbir 5.2      1,500    ‐    ‐    ‐    ‐    1,500  
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Mera 5.3  Renoviranje i adaptacija postojećih školskih prostora 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.3.1 
Napisan je plan za 
renoviranje 
školskih objekata 

Januar‐Mart 2013  ODO                     ‐  

5.3.2 
Renoviranje 
školskih objekata 
se odvija po planu  

Počev od Aprila 
2013 

ODO 

Uračunata i 
gradnja sala za 
fizičko,otvorenih 
terena, likovnog, 
uvođenje 
centralnog 
grejanja, rad u 
dvorištu škole, 
podizanje ograda 

1,800,0
00  

1,900,0
00  

1,200,0
00  

1,200,
000  

1,350,
000  

 
7,450,000  

Podzbir 5.3    
1,800,0

00  
1,900,0

00  
1,200,0

00  
1,200,
000  

1,350,
000  

 
7,450,000  
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Mera 5.4  Obezbeđivanje kvalitetnog nameštaja 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  
troškova   2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.4.1 

Detaljne tehničke 
specifikacije 
napisane za novi 
nameštaj 

Januar‐April 
2013 

ODO 

Naknade 
za spoljne 
eksperte 
(10 
eksperata
/dana x 
150 EUR) 

1,500             1,500  

5.4.2 
Novi nameštaj je 
nabavljen u skladu 
sa specifikacijama 

Počev od Juna 
2013 

ODO     140,000  140,000  140,000   140,000    140,000    700,000  

Podzbir 5.4     141,500    140,000    140,000   140,000  140,000  701,500 
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Mera 5.5  Izgradnja telekomunikacione infrastrukture i omogućavanje pristupa Internetu za sve obrazovne institucije 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovora
n  

Opis  troškova  

2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.5.1 

Ugovorena je 
kompanija da 
napiše plan za 
instalaciju 
telekomunikacione 
infrastrukture u OI 

Januar‐Jun2013  ODO 

Naknade za 
spoljne 
eksperte koji 
pišu tenderske 
specifikacije(10 
eksperata/dan
a x 150 EUR) 

1,500             1,500  

5.5.2 

Napisan je plan za 
instaliranje 
telekomunikacione 
infrastrukture u OI 

Jul‐Decembar 
2013 

Kompanij
a 

Naknada za 
kompaniju  

20,000             20,000  

5.5.3 

Telekomunikacion
a infrastruktura je 
instalirana u svim 
obrazovnim 
institucijama 

Počev od Januara 
2014 

ODO 

Troškovi 
instalacije 
telekomunikaci
one 
infrastrukture 
u svim OI , 
ubrajajući i 
isturene škole 
(80 OI x 5,000 
EUR po 
instituciji) 

  100,000  150,000 
 

150,000  
    400,000  
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5.5.4  Internet je 
dostupan u svim 
OI 

Počev od Januara 
2014 

ODO  Godišnji 
troškovi za 
pristup 
Internetu za 
sve OI 
uključujući i 
isturene škole 
(500 EUR po 
instituciji) 

10,000  25,000  40,000   40,000   115,000  

Podzbir 5.5      21,500    110,000  
 

175,000  
190,000  40,000  536,500 

 
Mera 5.6  Snabdevanje svih škola ICT opremom i periferijama i elektronskim sistemima nadzora 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  
troškova   2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.6.1 

Po jedan lap‐top i 
video projektor 
nabavljeni za osam 
nastavnika  

počev od Januara 
2013 

ODO 

300 
kompleta 
(lap‐top + 
projektor) 
x 800 EUR 

 40,000    40,000    40,000    60,000    60,000    240,000  

5.6.2 

Instalacija 
elektronskog 
sistema za nadzor i 
bezbednost u svim 
OI  

počev od Januara 
2014 

ODO 

80 
objekata  x 
5,000 
EUR/objek
at 

    100,000    100,000    100,000    100,000    400,000  

Podzbir 5.6      40,000    140,000    140,000   160,000   160,000    640,000  
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Mera 5.7  Izgradnja staza na ulazima u škole, stepenica i sanitarnih jedinica za osobe sa fizičkim invaliditetima 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  
troškova   2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.7.1 

Razvijen plan za 
izgradnju staza i 
sanitarnih jedinica 
za lica sa fizičkim 
invaliditetom u 
svim školama 

Mart –Decembar 
2013 

ODO 

Troškovi 
angažovanja 
kompanije  
za izradu  
plana i 
pravljenje 
tehničke 
specifikacije  

12,000             12,000  

5.7.1 
Staze su izgrađene 
u školama  

Počev od Januara 
2014 

ODO 
100 staza x 
1,500 EUR 

  30,000  40,000   40,000    40,000    150,000  

5.7.1 

Sanitarne jedinice 
konstruisane za 
lica sa 
invaliditetom  

Počev od Januara 
2014 

ODO 

100 
sanitarnih 
jedinica x 
3,000 EUR 

  60,000  80,000   80,000    80,000    300,000  

Podzbir 5.7      12,000    90,000    120,000   120,000  120,000  462,000 
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Mera 5.8  Stvaranje uslova za bezbedno fizičko okruženje u školama za decu 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  
troškova   2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.8.1 

Razvijen je plan za 
postavljanje 
saobraćajnih 
znakova i „ležećih 
policajaca“, kao i 
za instaliranje 
rasvete u saradnji 
sa Kosovskom 
Policijom i drugim 
organima  

Januar‐Jun 2013  Opština                      ‐  

5.8.2 

„Ležeći policajci“ 
saobraćajni znaci i 
ulična rasveta 
instalirani na 
mestima gde 
postoji potreba za 
njima  

Počev od 
Septembra 2013 

Opština 

Troškovi se 
pokrivaju iz 
opštinskog 
budžeta za 
infrastruktur
u  

                ‐  

Podzbir 5.8      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  
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Mera 5.9  Stvaranje uslova za fizičku bezbednost učenika u slučaju opasnosti 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  
troškova   2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.9.1 

Požarne stepenice 
postavljene u svim 
školskim 
objektima  

Počev od Januara 
2014 

ODO 
80 škola 
x 5,000 
EUR 

  100,000  150,000   150,000    150,000    550,000  

5.9.2 

Škole snabdevene 
aparatima za 
gašenje požara i 
hidrantima  

Počev od Januara 
2014 

ODO 
80 škola  
x 3,000 
EUR 

  60,000  60,000   60,000    60,000    240,000  

5.9.3 

Znaci              za 
evakuaciju 
postavljeni u svim 
školama  

Počev od Januara 
2014 

PSPR 
Departman  

80 
objekata 
x 500 
EUR 

  10,000  15,000   15,000       40,000  

5.9.4 
Vežbe evakuacije 
organizovane u 
školama  

Počev od Januara 
2014 

PSPR 
Departman  

                ‐  

Podzbir 5.9      ‐    170,000    225,000   225,000  210,000  830,000 
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Mera 5.10  Stvaranje toplog i prijateljskog okruženja za učenike 

B U D Ž E T (EUR) Šifra  Aktivnost   Period 
implementacije  

Odgovoran   Opis  
troškova   2013  2014  2015  2016  2017  Ukupno  

5.10.1 

Škole su 
povezane 
na sistem 
grejanja 
KEK‐a  

Počev od 
Januara 2015 

Opština 

Ovaj 
projekat 
finansiraj
u opštine 
i zahteva 
dodatne 
troškove  

                ‐  

Podzbir 5.10      ‐    ‐    ‐    ‐    ‐    ‐  

 
Ukupno 
Cilj 5: 

6,322,500  6,050,000  4,100,000  3,735,000  3,720,000  23,927,500 
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5. Sprovođenje i nadgledanje plana   
 

Ovaj plan razvoja obrazovanja usvojen je u Skupštini opštine Priština i kao takav 
predstavlja ključni dokument za preduniverzitetsko obrazovanje za period 2013‐
2017. Operativna odgovornost za implementaciju plana pripada opštinskom 
departmanu za obrazovanje, koji može delegirati deo zadataka obrazovnim 
institucijama u opštini i koordinirati aktivnosti sa drugim sektorima u opštinskoj 
administraciji. Sa druge strane, Skupština opštine će nadgledati sprovođenje plana 
kroz razmatranje izveštaja ODO‐a o implementaciji plana najmanje jednom u 6 
meseci.  

Nadgledanje implementacije obrazovnog razvojnog plana jeste sastavni deo 
njegovog svakodnevnog rada. Nadgledanje obezbeđuje informacije  koje mogu 
pomoći ODO‐u da identifikuje i rešava probleme i da analizira napredak. Plan 
implementacije koji je izložen u poglavlju 4 daje osnovu za nadgledanje. Da bi se 
obavilo odgovarajuće nadgledanje, biće potrebno da ODO izradi detaljni plan 
nadgledanja koji će se usredsrediti na sledeće aspekte: 

 Koje aktivnosti se sprovode i kakav napredak je načinjen (na primer svaka 
tri meseca)? 

 U  kojoj  meri  su  planirani  resursi  iskorišćeni  u  odnosu  na  napredak 
postignut u implementaciji (na primer u intervalima od 6 meseci)? 

 Kako su postavljeni ciljevi ostvareni – efikasnost (na primer u intervalima 
od 6 meseci)? 

 Koliko ciljevi doprinose ostvarenju definisane strateške vizije – efikasnosti 
(na primer godišnja analiza)? 

Nadgledanje obezbeđuje potrebne  informacije za upravljanje  i odlučivanje tokom 
implementacije plana. Nadgledanje se sastoji od sledećih koraka: 

Korak  Sadržaj 

1. Prikupljanje 
podataka (činjenica, 
zapažanja i mera) i 
dokumentovanje istih 
 

• Indikatori strateških ciljeva 
• Kvalitet implementacije aktivnosti i adekvatno 

korišćenje sredstava (učinak) 
•  Spoljni činioci koji utiču na primenu plana 
• Uticaj plana na razvoj opštine 
• Saradnja sa partnerima i ciljne grupe 
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2. analiza i donošenje 
zaključaka 
(tumačenje) 

• Upoređivanje planiranih i stvarnih dostignuća 
(planirani i nepredviđeni), identifikacija odstupanja 
(revizija) i zaključci 

•  Promene u okruženju i uticaj na plan, donošenje 
zaključaka 

• Upoređivanje planiranih i stvarnih mehanizama 
tumačenja i saradnje sa ciljnim grupama; 

• Identifikacija odstupanja i zaključci 

3. Preporuke (ocena) i 
primena popravnih 
aktivnosti  

• Modifikacija rasporeda aktivnosti i sredstava 
• Modifikacija ciljeva 
• Modifikacija procedura i mehanizama saradnje  
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Prilog 1: Mapa obrazovnih institucija u Opštini Prištini  
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Prilog 2: Učesnici u procesu planiranja 
 
 
1. Abdullah Bërvenik, opština Priština  
2. Ajet Brajshori, PLSS “Hilmi Rakovica” 
3. Anders Lonnqvist, EU Obrazovanje SWAp 
4. Arben Shala, EU Obrazovanje SWAp 
5. Arbene Aliu, ODO  
6. Arguriana Kastrati, PSI “Dielli” 
7. Azem Azemi, MONT 
8. Azem Jaha, Gimnazija “Xhevdet Doda” 
9. Behxhet Çitaku, Handicap Kosova 
10. Besa Zagragja, MONT  
11. Dukagjin Pupovci , EU Obrazovanje SWAp 
12. Fahrije Latifi Retkoceri, PLSS “Green School” 
13. Flamur Shala, opština Priština 
14. Ganimete Nitaj, ODO 
15. Gëzim Abazi, Handicap Kosova 
16. Hajrije Shaipi, USS “Gjin Gazulli” 
17. Hajrush Emini, ODO 
18. Halim Halimi, ODO 
19. Hatmane Demiri, PLSS “Xhavit Ahmeti” 
20. Igballe Potera, Posebna škola “Përparimi” 
21. Jahë Sahiti, USS “Hoxhë Kadri Prishtina” 
22. Jasmina Omeragić, ODO 
23. Mentor Dragusha , ODO 
24. Milaim Berisha, PLSS “Hasan Prishtina” 
25. Muhamed Abdyli, ODO 
26. Nebahat Bejtullahu, ODO 
27. Neshat Shaqiri, GIZ 
28. Osman Beka, Gimnazija “Sami Frashëri” 
29. Osman Vitia, PLSS “Elena Gjika” 
30. Sadifete Lumi, PSI “Ardhmëria” 
31. Sevdije Abazi, ODO 
32. Slavica Stolić, opština Priština 
33. Suna Buçinca, ODO 
34. Sylejman Bucaj, PLSS “Pavarësia” 
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35. Sylejman Kastrati, USS “Gjin Gazulli” 
36. Valbona Hadri, PLSS “Emin Duraku” 
37. Valbona Kastrati, PLSS “Meto Bajraktari” 
38. Valbona Shujaku, opština Priština 
39. Valmira Haxhaj, BEP 
40. Vesel Hoxha, GIZ 
41. Veton Sylhasi, KEC/BEP 
42. Vjollca Dibra Ibrahimi, opština Priština 
43. Xhevat Hajdari, ODO 
44. Zeqir Meta, ODO 
45. Zijadin Gashi, Udruženje veterana obrazovanja  
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