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На основу члана 136. став 2. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, број 44/10), на предлог Републичке агенције за електронске комуникације,
Министар културе, информисања и информационог друштва
доноси

П РА В И Л Н И К
о условима у погледу кадрова, опреме и простора које
мора да испуњава привредно друштво, предузеће или
друго правно лице за вршење мерења и испитивања
рада електронских комуникационих мрежа и услуга,
припадајућих средстава, електронске комуникационе
опреме и терминалне опреме
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава привредно друштво, предузеће или друго правно лице за вршење мерења и испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга,
припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и
терминалне опреме.
Члан 2.
Мерења и испитивања рада електронских комуникационих
мрежа и услуга, припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и терминалне опреме може да врши привредно друштво, предузеће и друго правно лице које:
1) има седиште на територији Републике Србије;
2) има најмање три запослена лица са високим образовањем стеченим на студијама другог степена електротехничке струке (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и најмање три године радног искуства у струци на пословима мерења и
испитивања рада електронских комуникационих мрежа и услуга,
припадајућих средстава, електронске комуникационе опреме и
терминалне опреме;
3) има одговарајућа средства и опрему за мерења и испитивања која је калибрисана и у складу са одговарајућом препоруком
ITU-T серије О, односно одговарајућим ISO/IEC стандардом;
4) има одговарајући простор за смештај и рад опреме и обраду резултата мерења;
5) је акредитовано код надлежног акредитационог тела за послове мерења и испитивања.
Привредно друштво, предузеће и друго правно лице испуњава услове из става 1. тачка 5) овог члана ако му је додељен акт о
акредитацији којим се утврђује компетентност да обавља послове из обима акредитације у складу са одговарајућом препоруком
ITU-T серије О, односно одговарајућим ISO/IEC стандардом.
Члан 3.
Министарство води ажуран регистар овлашћених лица са подацима о оспособљености за вршење мерења и испитивања и чини га доступним на својој Интернет страници у складу са законом
којим се уређују електронске комуникације.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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Министар,
Предраг Марковић, с.р.

466

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11),
Министар просвете и науке донео је

П РА В И Л Н И К
о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се: облици стручног усавршавања, приоритетне области за стручно усавршавање за период
од три године, програми и начин организовања сталног стручног
усавршавања; услови, орган који одлучује о стицању звања и поступак напредовања у току усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника; образац уверења о похађаном стручном усавршавању и друга питања од значаја за развој система стручног
усавршавања.
Члан 2.
Професионални развој је сложен процес који подразумева
стално развијање компетенција наставника, васпитача и стручног
сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања
развоја деце и ученика и нивоа постигнућа ученика.
Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање
постојећих компетенција важних за унапређивање васпитно-образовног, образовно-васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце
(у даљем тексту: образовно-васпитни рад).
Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере
напредовањем у одређено звање.
Члан 3.
Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у складу са потребама и приоритетима
образовања и васпитања деце и ученика, приоритетним областима
које утврђује министар надлежан за послове образовања (у даљем
тексту: министар) и на основу сагледавања нивоа развијености
свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног
сарадника у установи.
Потребе и приоритете стручног усавршавања установа планира на основу исказаних личних планова професионалног развоја наставника, васпитача и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја
о остварености стандарда постигнућа, задовољства ученика и родитеља, односно старатеља деце и ученика и других показатеља
квалитета образовно-васпитног рада.
Лични план професионалног развоја наставника, васпитача
и стручног сарадника сачињава се на основу самопроцене нивоа
развијености свих компетенција за професију наставника, васпитача и стручног сарадника (у даљем тексту: компетенције).
Члан 4.
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које:
1) предузима установа у оквиру својих развојних активности,
и то:
(1) извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;
(2) излагањем на састанцима стручних органа и тела које се
односи на савладан програм стручног усавршавања или други облик стручног усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте
истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом;
(3) остваривањем:
– истраживања (научна, акциона, аd hoc и др.);
– пројекта образовно-васпитног карактера у установи;
– програма од националног значаја у установи;
– програма огледа, модел центар;
– облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама запослених;

