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опремом и софтвером“  

   

Пројекат „Опремање васпитно-образовних установа у Републици Српској рачунарском опремом и 

софтвером“ је трогодишњи пројекат Министарства просвјете и културе који се састоји из IV фазе.   

  

I фаза, која је успјешно завршена у фебруару 2022. године, je представљала наставак 

имплементације ЕДУИС  - еДневник информационог система у све преостале основне школе у 

Републици Српској - 115 основних школа (током 2018. године еДневник је већ имплементиран у 72 

основне и 12 средњих школа).   

  

Активности реализоване у оквиру фазе 1 су:   

• надоградња модула ЕДУИС пословног информационог система Људски ресурси и Радна 

недјеља у свим основним и средњим школама,   

• имплементација ЕДУИС – еДневник информационог система са попратним модулима 

(генератор распореда, СМС сервис, мобилна апликација, модул за архивирање података, 

електронска база знања) у преосталих 115 основних школа, те имплементацију „Office 365 for 

Education“ платформе за све кориснике система,  

• већи број различитих обука корисника за употребу ЕДУИС – еДневник информационог система, 

те за употребу „Office 365“ алата и сервиса у наставном процесу,   

• креирање ПДФ и видео упутстава доступних на ЛМС порталу за електронско учење 

www.enastava.skolers.org,   

• импелемнтација еУпис софтверског модула за основне школе, 

• испорука 650 лаптопа основним школама, 

• имплементација бежичне мреже у зборницама у основним школама. 

  

II фаза (тренутно у току) је имплементације ЕДУКОМ - еДневник информационог система у 

преостале средње школе – 82 средње школе.  

 

Активности у оквиру фазе 2 су:   

http://www.enastava.skolers.org/
http://www.enastava.skolers.org/


• имплементација ЕДУКОМ - еДневник информационог система са попратним модулима 

(генератор распореда, СМС сервис, мобилна апликација) у преостале 82 средње школе, те 

имплементацију „Office 365 for Education“ платформе за све кориснике система,  

• већи број различитих обука корисника за употребу ЕДУКОМ – еДневник информационог 

система, те за употребу „Office 365“ алата и сервиса у наставном процесу,   

• импелемнтација еУпис софтверског модула за средње школе, 

• испорука 250 лаптопа средњим школама, 

• имплементација бежичне мреже у зборницама у средњим школама. 

 

III фаза је опремање кабинета информатике у свим средњим школама (2 кабинета са по 15 рачунара 

и новом струјном и мрежном инфраструктуром) и опремање подручних одјељења основних школа 

рачунарском опремом.  

 

IV фазa је имплементација информационог система за предшколске установе - eВртић у Републици 

Српској. Треба напоменути да ће у склопу пројекта сви запослени у школама проћи обуке за 

употребу система и опреме.   

  

Реализацијом овог пројекта стварају се:   

• услови за квалитетнију реализацију наставних и ваннаставних активности у школама употребом 

савремених технологија и дигиталних садржаја,   

• једнаки услови за реализацију наставе како у централним основним тако и у подручним 

одјељењима основних школа, тако да дјеца из мањих средина не заостају и не буду ускраћена 

за разне садржаје и приступ технологији,   

• могућност квалитетне реализације наставе информатике и наставе стручних предмета у 

средњим школама што је од изузетног значаја за школовање кадра спремног за потребе 

привреде,   

• имплементацијом информационог система у предшколским, основним и средњошколским 

установама цјелокупно функционисање установа, сарадња са Министарством и Републичким 

педагошким заводом ће се одвијати на ефикасан, модеран и транспарентан начин и уопште 

цијелокупни образовни систем у Републици Српској ће постићи виши ниво квалитета у складу 

са европским и свјетским трендовима.   

  

Информациони систем који ће се имплементирати у свим школама представља централизовани 

систем Министарства који се састоји из неколико модула и то: Људских ресурса, Радне недјеље, 

Финансијског пословања школа и едукативног модула. Сви модули су зависни један од другог и 

међусобно повезани.   

  

Приступ систему имају осим свих запослених у Министарству, РПЗ-у и образовним установама и 

ученици и родитељи свако са својом улогом и правом приступа, што омогућава транспарентан рад 

школа усклађен са важећим Наставним плановима и програмима и законским и подзаконским 

актима. Предности за образовне установе су вишеструке од аутоматског генерисања свих потребних 

извјештаја, штампања свједочанстава и остале документације до лакше комуникације са 

Министарством, РПЗ-ом и родитељима. Систем је интегрисан са „Office 365“ платформом, 

платформом Завода за уџбенике и наставна средства и ЛМС (Learning Management System) 

платформом што наставницима и ученицима омогућава најсавременије алате за употребу у настави, 

али и код куће, као и приступ дигитализованим садржајима уџбеника основних школа. 

  

Систем је повезан са системима Министарства управе и локалне самоуправе и Министарством 

унутрашњих послова што омогућава еУпис ученика у основне и средње школе, а касније и у 



предшколске установе. Систем задовољава све свјетске трендове у погледу сигурности података, 

мултифакторске аутентификације или накнадне промјене података. Сви подаци и код апликације су 

смјештени у дата центру Владе Републике Српске. Систем је у потпуности усклађен са свим законски 

и подзаконским актима у Републици Српској и БиХ и омогућава праћење развоја и напредовања 

дјетета од предшколског узраста до завршетка средње школе.   

  


