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КО СМО МИ? 

НАША ВИЗИЈА 

НАША МИСИЈА 

Србија у којој је предузетништво постало свеприсутно. 

Иновативним пројектима желимо да на систематски начин развијамо
предузетнички дух и амбицију код младих људи. 

Невладино непрофитно Удружење које жели да инспирише и охрабри младе да
се упусте у предузетништво и подигне свест о његовом значају у данашње време.
Удружење је добило име по једном од највећих српских војсковођа и стратега
Живојину Мишићу. Човеку који је показао невероватно знање, иновативност и
способност за стратешко планирање, што су кључне особине сваког
предузетника.



НАШИ ЦИЉЕВИ 

Препознавање проблема у друштву чиjа решења, кроз
пројекте и активности Удружења, имају дугорочне позитивне
ефекте на младе.

Подстицање предузетништва код младих и усмеравање ка
истрајности, иновативности и иницијативи.

Препознавање потенцијала младих кроз пројекте који их
наводе на размишљање и искораке.

Подстицање грађана и друштва уопште на иницијативу и веру
у натпросечне резултате.

Подстицање образовања проналажем најбољих наставника
које Србија има, а који граде будуће критичке интелектуалце
ове земље.



Људи који поседују ове
особине доносе напредак

пословном окружењу у коме
се налазе, а самим тим и

себи. Наш циљ је да будуће
генерације посматрају посао
на овакав начин. Сигурни смо

да ће овакав проактиван
приступ послу, нашој земљи

обезбедити већи
просперитет и напредак, а

самим тим и лепши живот и
задовољство свих њених

грађана. 
 

ЗАШТО ПРЕДУЗЕТНИШТВО? 

Верујемо да је најбољи начин за економски
опоравак и напредак земље покретање
сопствених послова и креирање домаћих
производа. Зато желимо да подстакнемо
младе да размишљају у том правцу и да
побудимо предузетнички дух у њима. Како
Србија вековима уназад није била земља у
којој се неговала предузетничка култура,
ми се трудимо да кроз пројекте које имамо
развијамо предузетничке вештине и
мењамо свест код младих људи. 

Предузетнички дух не мора да значи само
покретање сопствених послова.
Предузетничке особине значе да неко
поседује иницијативу, вештину, вољу,
креативност, склоност ка напредовању и
натпросечним резултатима, прихвата
одговорност, планира унапред, има визију
свог напретка и посла који ради и не плаши
се преузимања ризика. 



НАШ ТИМ 

Владимир Преловац је предузетник, пилот, стратег,
филантроп и отац.

Био је такмичар у пливању и роњењу на дах. Амбициозан је шахиста и гитариста, и
жеља му је да једног дана прави игрице.

Професионално се бави програмирањем од 2000. године. Интересује га вештачка
интелигенција и константно размишља како да човечанство помери напред. Оснивач
је компаније Devana Technologies чији је главни производ Manage WP, веб апликација
која помаже корисницима да управљају WordPress сајтовима истовремено.

Успешно је покренуо своју компанију у источној Европи, која је достигла приход од
више од милион долара у првој години пословања!

2013. године проглашен је за најбољег брзорастућег предузетника од стране
компаније Ernest & Young.

Филантропски се бави предузетништвом, због чега је и основао Удружење за
подстицање предузетништва "Живојин Мишић". Лично сматра да је предузетништво
нешто што нашој земљи може помоћи не само економски дугорочно, већ јој може
помоћи да постане и лидер у региону. Владимир би желео да кроз Удружење
реализује крупне пројекте који ће помоћи испуњењу овог циља.

Оно што га испуњава и што ради за себе јесу путовања, читање добрих књига, играње
шаха који развија стратешко размишљање и учи нас да гледамо неколико корака
унапред, као и друге неформалне игре са пријатељима. Воли Пинк Флоyјд-а, шетње са
женом и ћеркама и уређује свој блог.

ВЛАДИМИР ПРЕЛОВАЦ



НАШ ТИМ 

Рођена је 24.3.1969. у Пожаревцу. Од четврте године
живи у Шапцу.

Основну и средњу школу завршила је као носилац Вукове дипломе. 

Дипломирала је на Физичком факултету у Београду, магистрирала на Департману за
физику у Новом Саду у области Медицинске физике, приводи крају докторат на
Физичком факултету у Београду под називом „Научна визуелизација физичких
феномена у парковима науке и школским двориштима“. Од 1992. године ради у
просвети. Искуство рада у три школе сматра непроцењивим у образовном и људском
смислу. Вишеструко награђивана.

Са поносом истиче две награде које су је определиле за племениту сарадњу са
Удружењем „Живојин Мишић“, избор за једног од Најбољих едукатора Србије 2014. и
избор за такмичење Global Teacher Prize 2018.године испред Србије.

Основала је друштво љубитеља физике-ФИЗИXЕ у својој школи, годинама је водила
Летњу школу науке за децу. Аутор је и коаутор првог Парка науке у Србији. По угледу
на овај парк, утицала је на изградњу још 5 паркова науке у Србији са идејом стварања
подстицајне средине за учење природних наука.

Сарађује са великим бројем институција у свом граду (Културни центар, Позориште,
Канцеларија за младе, Центар за стручно усавршавање, школе) и у земљи
(Удружењем „Живојин Мишић“, CPN ZVKOV, ZUOV, Mузеј илузија, LINK -group, SANU,
DFS, Coppling team...)

Ћерка, лекара и професора, мајка две ћерке, једне, која је инжењер и друге, која се
школује да постане. Супруга електроинжењера уз чију безрезервну подршку
непрекидно напредује у свом усавршавању и остваривању циљева. Пева у Вокалној
групи Шапчанке и члан је Књижевног клуба „Разговори“. Директна, упорна, стриктна,
речита, искрена, дубоко верује у образовање, образованог човека и друштво које се
мења захваљујући образовању. Њен мото је: „Деци треба дати корење и крила“.

ТАТЈАНА МАРКОВИЋ
ТОПАЛОВИЋ 



НАШ ТИМ 

Ивона Јовановић је координатор Удружења за
подстицање предузетништва “Живојин Мишић” од
2016. године.

Завршила је новинарство и комуникологију на Факултету политичких наука, а након
тога Мастер студије Комуникологије и односа са јавношћу, на Факултету за медије и
комуникације у Београду. Била је стипендиста у школи новинарства “Officina”, коју
води Весна Дедић, за најбоље написан рад у земљи на тему “50 година РТС-а”.
Тренутно у циљу додатне едукације завршава “Project Management Institut”.

Своја прва радна искуства стекла је са 16 година, и од тада верује да је свако
одговоран за своју будућност, и да све зависи од нас самих. Залаже се за то да се
млади људи инспиришу да буду храбри, иновативни и успешни у свом послу јер на
њима свет остаје. Верује да ће тако сви бити задовољнији и собом и околином.

Од 2013. године ради на пројектима у земљи и иностранству, ради на развоју
образовања у Србији преко разних НГО пројеката, уз уверење да је предузетништво
основа за просперитет Србије.

Енглески језик усавршавала је у Сједињеним Америчким Државама где је живела и
радила, а поред тога говори и шпански језик. Инспирацију проналази у сликању,
путовањима, упознавању култура широм света, и дружењу са пријатељима.

Верује да ако нешто довољно желимо, верујемо, и радимо на томе, све је могуће. Или
како каже Волт Дизни, “Сви наши снови се могу испунити, ако имамо храбрости да их
пратимо”.

ИВОНА ЈОВАНОВИЋ 



НАШ ТИМ 

Тамара Михајловић рођена је 16.08.1996. године. 

Дипломирала на Филозофском факултету у Београду на смеру педагогија
2019.године.

Тренутно је на мастер студијама миграција при Ректорату Универзитета у Београду у
оквиру кога се бави правом на образовање из наставничке перспективе. Сарађивала са
бројним невладиним организацијама на националном нивоу у оквиру неформалног
образовања као и међународним организацијама у области образовања деце и
младих. Полазник школе људских права ,,Војин Димитријевић“ 2019.године.
Боравила у Бриселу на омладинској размени у току које се бавила темом идентитета
кроз филм и друге мултимедије.

Део је тима Удружења за подстицање предузетништва ,,Живојин Мишић“ од средине
априла 2020. године. Учи и усавршава своје професионалне вештине у области
организације и комуникације. Жели да учи и напредује у Удружењу и сарађује на
различитим пројектима.

Говори енглески и француски језик. Поред изучавања образовања као примарне
области интересовања, бави се јогом и планинарењем. 

Заговорник је активног живота. Слободно време воли да проводи у природи, да
путује и ужива у уметничким делима и доброј музици.

Верује да идеје покрећу свет и у изреку: ,,Акција је базична основа за сваки успех“.

ТАМАРА МИХАЈЛОВИЋ 



Удружење за подстицање предузетништва “Живојин Мишић” основано је 2013. године у
Београду из жеље за унапређењем друштва и подршком предузетништву као формули за
економски напредак и опоравак земље.

Удружење је основало српско предузеће “Prelovac Media” (данас Devana Technologies) на
иницијативу својих запослених, а зачетник идеје је Владимир Преловац, оснивач предузећа и
председник Удружења. Из жеље да инспирише младе људе и укаже им на правац развоја
који ће и њих и њихово окружење довести до успеха, предузеће је део свог профита
одлучило да уложи у ову идеју у циљу обогаћивања програма и пројеката Удружења.

Као невладина, непрофитна организација, Удружење сва своја средства
улаже у пројекте које само реализује, а уз несебичну помоћ и савете
сарадника и пријатеља. Самостално одлучује како ће се новац
распоредити, који друштвени проблем ће покушати да реши својом
иницијативом или пројектом и куда усмерава своју стратегију.

O НАМА 
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Данас Удружење иза
себе има 5 пројеката. 5

Реализацијом првих пројеката - ,,Нове наде шаха” и ,,Најбољи едукатори
Србије” 2014.године, Удружење је подстакло шах и стратешко размишљање,
образовање и свестраност младих. 

Сваки пројекат Удружења ,,Живојин Мишић” који је касније уследио вођен је
идејом да на све доступне начине инспирише младе људе да се одваже, буду
храбри и иновативни, и да сами створе своје прилике, једном речју - постану
и сами предузетници. 

“Нове наде шаха” и “Најбоље едукаторе Србије” годинама за редом успешно
реализује, као и зид ”Before I die” постављен на Ади Циганлији. 

Нови пројекти који су на неки начин надоградња пројекта “Најбољи
едукатори Србије” су “National Teacher Prize” који се реализује у сарадњи са
“Varkey Foundation” и “Yidan Prize” који се реализује у сарадњи са Yidan
фондацијом. 



Циљ нам је да кроз овај пројекат
освестимо и подсетимо учитеље,

наставнике и професоре колико је
њихова професија и квалитет у раду
важан за цело друштво и будућност

земље. Желимо да истицањем
најбољих скренемо пажњу на праве
вредности у настави и да осталима
дамо пример или идеју чему треба
да теже. Желимо да се захвалимо

свим оним едукаторима који
покушавају да унапреде друштво у

коме живимо, не само тако што ће и
сами бити бољи људи, него што ће
генерације које долазе усмеравати
ка правим вредностима и бити им

инспирација за напредак.
 

ДОСТИГНУЋА У 2020.ГОДИНИ 

Ми верујемо да је наставнички позив један
од најодговорнијих, јер наставник има
тежак и значајан задатак да преноси знање
и тиме директно утиче на формирање,
развој и будућност својих ученика. Данас,
њихов циљ је да створе успешне грађане
света, који ће бити потпуно спремни да
прихвате знања и вештине 21. века. Кроз
овај пројекат желимо да охрабримо и
наградимо едукаторе који праве разлику у
свом послу и који са ученицима постижу
изванредне резултате. Наставнике који су
генератори новина и промена, који су узор
и инспирација својим ученицима и
колегама, који подстичу интелектуалну
радозналост код ученика и темељно их
ангажују у усвајању нових знања, и имају
доживотан утицај на њих.



Ми верујемо да наставници имају право да померају границе иновативним
предлозима. Учитељи и наставници које проналазимо су креативни и иновативни,
мотивисани и позитивни. Они су мајстори свог заната, организовани са јасним
системом рада. Објективни, принципијелни и правични, спремни на доживотно
учење и охрабрујући. 

За седам година реализације пројекта ,,Најбољи едукатори Србије” наградили смо
укупно 89 учитеља и наставника широм наше земље. 

Ове године конкурс је отворен 22.маја, а 17.новембра је 10 изузетних учитеља и
наставника понело признање Најбољи едукатор Србије! 

наставника основних школа

учитеља 

наставника средње школе 
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Наши најбољи едукатори за
2020. годину долазе из 7
градова широм Србије и то
су: 



КРИТЕРИЈУМИ
Најбољи едукатор пре свега вреднује квалитете својих ученика, подстиче их да
раде на себи, припрема их за такмичења, познаје их. Ми тражимо едукаторе који
раде изван граница наставног плана и програма, едукаторе који уводе нове
методе рада, доста времена посвећују ваннаставним активностима, едукаторе
који су реализатори нових пројеката везаних за развој деце, њиховог образовања
и будућности, који своје ученике спремају за изазове 21.века, уче их да критички
преиспитују стварност, подстичу их на активизам у широј друштвеној заједници и
личним примерима утичу на усвајање правих вредности. 

Ове године, због тренутне ситуације у свету, поред редовног конкурса отворили
смо и ванредни, пандемијски конкурс. Њиме смо желели да пронађемо све оне
учитеље и наставнике који су одлучили да изађу из познатих оквира и крену
путем којим се ређе иде, оне који су показали изузетне вештине, креативност и
иновативност у ванредној ситуацији у којој се нашао цео свет. И успели смо у
томе. Троје од десет награђених едукатора, одабрано је према пандемијском
конкурсу.



НАГРАДЕ
Поред звања Најбољег едукатора Србије, сваки едукатор добија личну награду
као и награду од 100.000 динара коју може искористити за реализацију
различитих пројеката са ученицима или опрему коју сматра корисном за свој рад. 

Овим наградама желимо да омогућимо наставницима да остваре своје идеје и
реализују неке нове пројекте. 

Биљана Ускоковић Брковић
наставница биологије у ОШ
,,Милица Павловић” у Чачку 

Дејан Бошковић
наставник биологије у ОШ "Иво
Андрић" у Београду

Ива Суботић Красојевић
наставница историје уметности у
средњој стручној школи за
машинство и уметничке занате
"Техноарт Београд" у Београду

Марта Киш Бутерер
наставница ликовне културе у
ОШ "Петефи Шандор" у Новом
Саду

Марјан Миланов
наставник енглеског језика у ОШ са
домом ученика „Добринка Богдановић“
у селу Стрелац и
Средњој школи „Вук Караџић“ са
домом ученика у Бабушници

Милан Петровић
наставник српског језика и
књижевности у Гимназији
"Светозар Марковић" у Нишу



Невена Перић
учитељица у ОШ "Димитрије
Давидовић" у Смедереву

Предраг Старчевић
учитељ у ОШ “Јован Јовановић
Змај” у Панчеву

Сандра Максимовић
наставница српског језика и
књижевности у ОШ "Свети Сава"
у Крушевцу

Тања Олеар Гојић
учитељица у ОШ "Драган Лукић"
у Београду



КОМИСИЈА 

Вигор Мајић 
Директор истраживачке станице
,,Петница” 

Срђан Вербић 
Бивши министар просвете 

Олга Николић
Бивши главни и одговорни
уредник Просветног прегледа 

Представници Удружења
,,Живојин Мишић” 

ЗУОВ
Завод за унапређивање
образовања и васпитања 

Драгица Павловић - Бабић 
Координатор ПИСА истраживања у
Србији и сарадник Института за
психологију у области образовања 

Награђени едукатори
претходних генерација 



Награде

Остало

$ 8.945

$ 206

РСД 896.289

РСД 20.641

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

Најбољи едукатори Србије 2019.
године

Најбољи едукатори Србије 2020.
године

Остало

Укупно

$ 2.755

$ 11.906

РСД 276.051

РСД 1.192.981



Признање "Најбољи едукатор Србије" је утицало на мој
рад тако што сам добио признање за квалитет мог рада
и то у више аспеката. Веома ми је драго да је један од
тих аспеката био квалитетан наставни процес који гајим
од првог дана рада у школи. Квалитетан наставни
процес је компонента рада наставника која је
свакодневно присутна и најрелевантнија је за добијање
награде. Сама чињеница да је то препознато ми је дала
даљу мотивацију да истрајем у свом раду и да будем и
даље, заједно са ученицима, у зони постигнућа које
гарантује остваривање исхода на самом часу.  

Велико је задовољство и част бити носилац титуле
набољи наставник, јер су мој досадашњи рад поред
стручне комисије, процењивале колеге, најбољи
едукатори претходних година. Ово признање је са једне
стране потврда да је мој досадашњи рад био на правом
путу али исто тако је и мотивација да наставим да се и
даље стручно усавршавам како бих остала на висини
задатка.

Признање „Најбољи едукатор Србије“ дало ми је крила
да се уздигнем у висине, да дубље истражим себе, своје
потенцијале и наставим са остваривањем својих снова.
Дало ми је „ветар у леђа“ да не стајем, да не посустајем,
да истрајем, да напредујем. Распламсало је пламен у
срцу према најлепшем позиву и показало да је вредно
ово што радимо, да ипак има неког ко „види све“, ко
препознаје посвећеност и осећа непресушну љубав коју
дарујемо ученицима.  

ГОДИНУ ДАНА КАСНИЈЕ….
Питали смо едукаторе награђене 2019. године

Како је на Ваш рад утицало признање Најбољег едукатора Србије? 

ЂУРА
ПАЂАН 

МАРИЈА
БАСТИЋ  

 

БИЉАНА
ПОПОВИЋ  

 



ГОДИНУ ДАНА КАСНИЈЕ….

Са већом одговорношћу и храброшћу обављам посао
наставника. Награда ме је обавезала да не пристајем на
компромисе који подразумевају одступање од етичких
и естетских норми.

Питали смо едукаторе награђене 2019. године

Како је на Ваш рад утицало признање Најбољег едукатора Србије? 

Снажно и покретачки. Као да сам поделила време пре и
после награде. Одбацила сам све сувишно и усмерила
даље активности.  

У интернет окружењу употреба времена има
тенденцију да буде флексибилнија и фрагментиранија а
графичка табла, слушалице, штампач и додатна опрема
су ми омогућили да реализујем снимање кратких
предавања уз коришћење адекватних програма,
симулација и апликација. Тако је настала база
снимљеног материјала из физике за све ученике као и
оне који наставу не могу пратити у реалном времену. 

Како сте потрошили награду за унапређивање рада са ученицима? 

ДУШАН
БЛАГОЈЕВИЋ 

 

ДУШИЦА
МАРКОВИЋ 

 

АНА
МАРКОВИЋ 

 



ГОДИНУ ДАНА КАСНИЈЕ….

За новац који сте ми даривали одштампали смо књигу
,,Бате ће се жени” на дијалекту југа Србије. Ученици од
петог до осмог разреда учествовали су у реализацији
овог занимљивог пројекта. Чланови језичке секције у
мојој школи ,,Квокавци” написали су стручни рад
,,Особине народног говора мога краја” на примерима
књиге ,,Бате ће се жени”. Ученици су израдили и речник
старих речи и израза, који је саставни део књиге.
Девојчице су извезле, уз помоц бака и мајки, за сваку
књигу дар, везену свадбену марамицу. Тиме смо
указали на очување традиције, лепоте нашег српског
веза и значај рада. Прикупили смо старе црно-беле
фотографије са свадби и осталих радосних тренутака у
породицама ђака и изабрали неке за књигу, па смо уз
сваку песму имали одговарајућу фотографију, као
допуну песме. Поред тога, урадили смо књигу и у аудио
формату. 

Питали смо едукаторе награђене 2019. године

Иако нисмо могли предвидети пандемију, испоставило
се да сам новац уложила у праву ствар. Награду сам
уложила у техничку опрему помоћу које ево већ 8
месеци ученицима обезбеђујем најквалитетнију онлајн
наставу. Тај део наставе задржаћу и када прође
пандемија, а ученици ће имати могућност да се школују
по најбољем хибридном моделу.

Како сте потрошили награду за унапређивање рада са ученицима? 

ВЛАСТА
ЦЕНИЋ 

 

МАРИНА
ДОРОЦКИ

 



ГОДИНУ ДАНА КАСНИЈЕ….

Објавила сам методички приручник за наставу
математике "Поуздани саветник", који представља
сублимацију комплетног искуства у раду са ученицима.
Сликовито, кроз квадрат креације 
(домен апстраховања, домен алегорије, домен
визуализације, и практична примена) објашњава
суштину подучавања. У приручнику су обрађена три
иновативна методолошка приступа и дате су формула и
геометрија часа. 

Питали смо едукаторе награђене 2019. године

Као топао ауторитет који прати њихова интересовања,
који их учи животним вредностима и који их
оспособљава за реалан живот. Такође, као некога ко им
једноставно и практично објашњава оно што је
потребно да науче у формалном смислу и као особу
којој верују. 

Како сте потрошили награду за унапређивање рада са ученицима? 

Како видите себе у очима ученика? 

ДУШИЦА
МАРКОВИЋ 

 

ЉИЉАНА
ЛАЗАРЕВИЋ 

 



ГОДИНУ ДАНА КАСНИЈЕ….

На основу порука мојих ђака могу закључити да сам им
узор и особа коју поштују

Питали смо едукаторе награђене 2019. године

Као крајпуташа поред кога треба да прођу, а да се не
озледе. 

Како видите себе у очима ученика?

Које вредности млади људи треба да развију и како Ви утичете на то? 

Мислим да је тренутно од највећег значаја да се развија
критичко мишљење, не само код младих, већ и код
одраслих људи. Сведоци смо поделе друштва због
утицаја медија и ненаучног приступа новинарству.
Научно резоновање и способност расуђивања истине
од лажи су основа за опстанак цивилизације. Улога
наставника у том процесу је огромна. Ако ту
поклекнемо, човечанство би могло бити у озбиљној
кризи.

ВЕСЕЛА
МАЧКИЋ  

 

ДУШАН
БЛАГОЈЕВИЋ 

 

МАРИНА
ДОРОЦКИ 

 



ГОДИНУ ДАНА КАСНИЈЕ….

Емпатију. Увек говорим ,,за мном", никад ,,хајде", дакле,
сопственим примером, надам се. 

Питали смо едукаторе награђене 2019. године

Млади треба да буду морални људи, који знају и цене
друштвене вредности, самостални, независни са јасно
формираним ставовима и жељама. Кроз свој рад
трудим се да сваки ученик развија своју личност,
карактер и поштовање према својим другарима. Свој
рад и наставне теме повезујем са животом како би били
спремни на све изазове.

Које вредности млади људи треба да развију и како Ви утичете на то? 

ВЕСЕЛА
МАЧКИЋ  

 

ДУШАН
БЛАГОЈЕВИЋ 

 



ОНЛАЈН ДРУЖЕЊЕ НАЈБОЉИХ ЕДУКАТОРА
СРБИЈЕ НАГРАЂЕНИХ 2020.ГОДИНЕ 

 
Како смо због тренутне ситуације у земљи са пандемијом били принуђени да
одложимо традиционалну доделу награда награђеним едукаторима одлучили
смо да за овај крај године организујемо једно онлајн дружење. Стога смо 21.
децембра одржали прво онлајн дружење са Најбољим едукаторима Србије
награђеним 2020.године. На овај начин смо желели да се повежемо са
награђенима, да чујемо њихове утиске и даље идеје и планове. 

Дружењу су поред награђених учитеља и наставника присуствовали и чланови
комисије: Олга Николић, Вигор Мајић, Срђан Вербић и Управни одбор Удружења
”Живојин Мишић”. Учесници дружења су имали прилике да се ближе упознају са
визијом, мисијом и циљевима Удружења “Живојин Мишић” и пројектом Најбољи
едукатори Србије. 

Након представљања Удружења, овогодишњи награђени су представили, свој рад
и интересовања. После говора Удружења и награђених реч су добили
представници комисије који су поделили своја размишљања о тренутној
ситуацији у образовном систему Србије, о могућностима његовог унапређивања
као и личне утиске о процесу избора награђених и значају признања Најбољи
едукатор Србије. 



NATIONAL TEACHER PRIZE 
Пројекат „National Teacher Prize” део је пројекта „Global Teacher Prize” које
организује Варки фондација. Четврту годину за редом, Удружење “Живојин
Мишић” је национални партнер Варки фондације, што значи да је пројекат
„Најбољи едукатори Србије” преквалификационо такмичење за „National Teacher
Prize”. 

Право учешћа на конкурсу за „National Teacher Prize” имају сви учитељи,
наставници и професори основних и средњих школа који су добитници награде
„Најбољи едукатори Србије”, који активно раде у настави, и планирају да раде у
настави још минимум 5 година. Право учешћа на конкурсу за „National Teacher
Prize” имају и кандидати који су учествовали у избору и претходних година, а у
складу са Правилником Варки фондације. 

Циљ нам је да од већ награђених Најбољих едукатора Србије изаберемо оне који
испуњавају критеријуме светског такмичења и желе да представе свој рад свету,
чиме доносе промоцији образовања у Србији и отварају нове прилике за нашу
земљу. Победници националног такмичења (до петоро победника) пласира се на
„Global Teacher Prize” који даље функционише према њиховим правилима. Кроз
овај пројекат желимо још једном да похвалимо, наградимо и охрабримо изузетне
наставнике у Србији, и дамо им могућност да се нађу на једном од највећих
светских такмичења у сфери образовања, „Global Teacher Prize”.



КРИТЕРИЈУМИ 
Употреба ефективних наставних пракси које утичу на квалитет
образовања на глобалном нивоу

Употреба иновативног наставног програма који утиче на рад школе,
окружења и државе, и који се показао као добра метода за решавање
нових изазова у будућности

Постигнућа ученика номинованог наставника

Утицај на заједницу

Развијање ученика као грађанина света кроз пружање образовања
заснованог на вредностима које ће их припремити за свет у ком ће
живети и радити са људима различитих националности, култура и
религија

Унапређивање наставничке професије путем подизања нивоа наставе,
размене добрих пракси и сарадње са колегама

Препознавање рада наставника од стране ученика, колега, директора
школе или других чланова



У току 2019. године прогласили смо победнике националног такмичења који су се
борили за престижну награду ,,Global Teacher Prize” током 2020. године: 

Ивана Ковачевић је дипломирала, завршила мастер студије, а сада завршава и
докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Предаје
српски језик и књижевност у ОШ “Др Драган Херцог” где се настава одвија у
болницама и домовима ученика. Освојила је велики број награда, учествује у
националним пројектима, тренинзима, обукама. Поносна је на своју онлајн
литерарну секцију, која је више пута награђивана на Републичком такмичењу, а
њени чланови су до сада освојили 79 појединачних награда на литерарним
конкурсима и смотрама. Поред тога, Ивана је учествовала у креирању већег броја
бесплатних и јавно доступних дигиталних образовних средстава, од којих је
платформа “Завршни испит”, награђена на светском такмичењу “Zero Project 2020”

Њен мото је “Свако дете учи и изражава се на свој начин, и у томе је магија наше
професије”. 

Овогодишња награда за најбољег наставника света припала је Ranjitsinh Disale-у
из Индије, а церемонија је одржана онлајн, из Лондона, због пандемије. 

Борко Петровић
наставник енглеског језика ОШ
,,Стеван Јаковљевић” из Параћина

Ивана Ковачевић
наставница српског језика и
књижевности ОШ ,,Драган
Херцог” из Београда 

Ивана Ковачевић, проглашена је за једну од 50 најбољих наставника на
свету! Иванина мисија је да образовање учини доступним свој деци -
посебно онима који имају изазовне медицинске дијагнозе и која морају да
се школују у болници. 

Зоран Илић 
учитељ ОШ ,,Светозар
Марковић” из Лесковца



“YIDAN” ТАКМИЧЕЊЕ

“Yidan” награде за истраживање у области образовања и 
“Yidan” награде за развој у области образовања. 

Yidan такмичење основано је 2016. године од стране од Др Чарлса Чен Јидана. Dr.
Charles CHEN Yidan, један од најпознатијих кинеских интернет предузетника и
филантропа, успоставио је ову награду са мисијом да свет учини бољим местом уз
помоћ образовања. 

“Yidan Prize” такмичење састоји се од две награде:

Удружење “Живојин Мишић“ постало је национални партнер Yidan фондације у
Србији крајем 2018. године, чиме је добило право да номинује најбоље
наставнике наше земље за ово такмичење, преко пројекта “Најбољи едукатори
Србије”. Данас, “Најбољи едукатори Србије” су пројекат који је преквалификација
и за “Yidan Prize“ и “Global Teacher Prize“. Наш циљ је да тиме омогућимо најбољим
наставницима у Србији да се за њих чује и на светској образовној сцени и да имају
могућност размене добрих наставних пракси са најбољим наставницима света.



КРИТЕРИЈУМИ 

Одрживост резултата 

Oријентисаност ка будућности

Иновативност

Могућност трансформације 

Право учешћа на конкурсу за Yidan Prize имају сви учитељи, наставници и
професори основних и средњих школа који су добитници награде „Најбољи
едукатори Србије”, који активно раде у настави. Они су учитељи и наставници
који су прошли озбиљну селекцију на нивоу своје земље, и тиме су се
квалификовали за апликацију и за Yidan Prize.

Са визијом да направи свет бољим местом, Yidan награда додељује се
појединцима са изузетним достигнућима у истраживању и развоју у области
образовања. Yidan награда препознаје и подржава појединце широм света чије
иновације имају одржив утицај на образовни систем данашњице и будућности.
Награда се додељује на годишњем нивоу и има за циљ да оснажи креаторе
промена у образовању, да изгради глобалну заједницу образовних вођа и да
створи дуготрајне, позитивне утицаје на човечанство у целини.

Сваки добитник награде Yidan (било појединац или тим до три члана) ће добити
сертификат, златну медаљу и ХК $ 30 милиона (око УС $ 3.9 милиона) награде -
половина је готовинска награда, а преостала половина може се искористити као
пројектни фонд, у временском периоду од три године.

Овогодишње такмичење и сам избор померени су за каснији термин због
пандемије. 



Истраживања широм света показала су да је играње шаха корисно, нарочито за
млађу децу, јер развија интелигенцију и самопоуздање. Шах учи децу да буду
промишљена и да планирају, да размишљају унапред и самостално анализирају
проблем, да апстрактно размишљају и да буду одговорна за своје потезе. Шах код
деце развија личне особине које ће када одрасту, сваком предузетнику бити јако
вредне и корисне.

Компанија Devana Technologies (тада Prelovac Media) покренула је у јуну 2013.
године шаховски турнир „Нове наде шаха“ са циљем да промовише шах међу
младима као једну корисну игру за развој и одрастање.

На овај начин, желели смо да укажемо на позитивну улогу коју шах има у развоју
деце школског узраста и да скренемо пажњу јавности на ову лепу, племениту и
корисну игру.

Ове године шаховски турнир ,,Нове наде шаха” је одложен због пандемије Корона
вируса. До сада је одржано 7 шаховских турнира, и за ових седам година
окупљено је укупно 775 такмичара, одиграно је 37 турнира, и 2.772 партије. 

Главни сарадник на свим нашим такмичењима је као и увек Небојша Баралић, наш
међународни шаховски судија, који је од скоро и члан Фиде.

НОВЕ НАДЕ ШАХА 



“Before I die” зид је глобална иницијатива покренута од стране Кенди Чанг, из Њу
Орлеанса а идеја је врло брзо прихваћена и тренутно броји преко 1000 зидова
широм света. Суштина “Before I die” зида су натписи случајних пролазника на
њему изазвани питањем “Шта је то што заиста желим да урадим у животу?” .
Поред зида се налазе креде, а наставак реченице “Before I die I want to…” или на
српском “Пре него што умрем желим да…” има најразличитије завршетке –
мешавине љубави, среће, туге, чежње, захвалности… 

“Before I die” зид у Србији постоји од 2015. године, захвљујући Удружењу
”Живојин Мишић”, а наш циљ је да наше суграђане подстакнемо да сањају, имају
жеље, да их запишу како би били један корак ближе да их и остваре. 

“BEFORE I DIE” ЗИД НА АДИ
ЦИГАНЛИЈИ 

 



Јавни извршитељ 
Јован Пјешчић

Најбољи едукатори Србије

Људски ресурси/
плате

Канцеларијски и
административни

трошкови

Укупно 

Укупни расходи

Мајстори Заната

Укупно

$ 161

$ 11.906

$ 30.189

$ 11.011

$ 41.200

$ 60.037

$ 6.931

$ 18.837

РСД 16.132

РСД 1.192.981

РСД 3.024.937

РСД 1.103.302

РСД 4.128.239

РСД 6.015.706

РСД 694.486

РСД 1.887.467

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

ПРИХОДИ

РАСХОДИ

Преостали буџет из 2019.
године $ 217.832РСД 21.826.766

Пројектни трошкови

Остали трошкови



Донатор Удружења и његов идејни творац је компанија Devana Technologies, са
њеним оснивачем, Владимиром Преловцем на челу. Devana Technologies је
домаћа компанија која је прва у свету развила софтверско решење за управљање
Wordpress сајтовима. ManageWP, како је назвала своје решење је производ
премијум квалитета на тржишту већ више од 5 годинa, што јој је обезбедило
успешно пословање и продају свог производа широм света. 

На овај начин, Devana Technologies доприноси побољшању слике Србије у свету,
као земље из које долазе производи врхунског квалитета. Ипак, направила је и
корак даље са намером да допринесе побољшању квалитета живота у Србији
кроз пројекте у које улаже новац. 2013. године њени запослени основали су ово
Удружење, а Devana Technologies од тада, до претходне године, 10% годишњег
профита донирала је Удружењу ”Живојин Мишић”. 

Удружење се од тада развија заједно са својим пројектима. Највише се улагало у
пројекте везане за образовање и едукацију, са циљем да се подигне свест младих
о предузетништву, као и да се развијају и подстичу предузетничке вештине и
размишљање. Своју формулу успеха, као компанија која је настала као стартап и у
којој раде предузетници жели да подели са младима и да подржи развој
предузетништва у Србији. Devana Technologies годинама донира новац Удружењу
за реализацију његових пројеката, а ове године рад Удружења подржао је и јавни
извршитељ Јован Пјешчић.

О ДОНАТОРУ 
DEVANA TECHNOLOGIES 



План нам је да у наредној години
реализујемо још два пројекта. Један

пројекат се односи на учење од
најуспешнијих људи у нашој земљи
и носи назив ,,Мајстори заната” док
је други пројекат онлајн платформа

за усавршавање наставника. 
 

ПЛАНОВИ И ЦИЉЕВИ У БУДУЋНОСТИ

Поносни смо на пројекте које смо
реализовали и започели у овој години. 

Верујемо да смо успели у томе да сваки
пројекат буде квалитетнији у односу на
претходни период, упркос пандемији
Корона вируса, Удружење је радило и
унапређивало своје пројекте.

Тренутно највише радимо на едукацији
младих људи јер верујемо да ћемо кроз
њихово знање и способности највише
утицати на позитиван развој друштва, а са
тиме и на светлију будућност Србије. Зато
је наш фокус тренутно на образовању и на
новим пројектима у које планирамо да
укључимо велики број наставника из наше
земље. 



Пројекат “Мајстори заната” је замишњен као платформа на којој ће најуспешнији
људи у Србији из свих области, као што су уметност, спорт, предузетништво и
наука имати прилике да поделе своја искуства, знања, вештине са корисницима.
Корисници ће на овај начин имати прилике да уче од најбољих и најуспешнијих у
областима које их интересују и на тај начин ће унапредити и обогатити себе као
личности, како лично тако и професионално. 

До сада смо снимили материјале са сликарком Галом Чаки, модним стилистом
Ашоком Муртијем, певачицом Леном Ковачевић и глумцем Зораном Пајићем. 
Док радимо на снимањима са новим предавачима, припремамо и пројекат који би
ускоро требало да буде доступан корисницима на адреси majstorizanata.rs

ПРОЈЕКАТ “МАЈСТОРИ ЗАНАТА“

ПЛАТФОРМА ЗА УСАВРШАВАЊЕ
НАСТАВНИКА 

 
Платформа за усавршавање наставника је настала из жеље да се после седам
година успешног реализовања пројекта ,,Најбољи едукатори Србије” наши
награђени едукатори повежу и да дају свој аутентичан допринос образовању у
нашој земљи. Ово видимо као могућност да унапредимо наставничку праксу и
образовни систем у Србији. 

Платформа за усавршавање ће поседовати четири нивоа на којима ће се у складу
са тежином нивоа налазити одређени садржај, задаци и тестови. Нивои и
садржаји су дефинисани у договору са Најбољим едукаторима Србије свих
генерација и са великим бројем екстерних сарадника. 

Платформа ће бити намењена свима који су завршили факултете и желе да раде у
просвети, и онима који већ раде у просвети и желе да се усавршавају. 



Циљ пројекта је да повећамо ниво професионалне компетентности наставника у
Србији и да им пружимо могућност да се усавршавају у складу са савременим
светом у коме живимо. Зато ће на нашој платформи, поред основних дидактичких
садржаја, бити понуђена знања и вештине који су потребни наставницима у 21
веку и специфична методологија сваког предмета. 

Улажући у наставнике, улажемо у образовање наше деце и у образовни систем
земље у којој живимо. 

План нам је да у блиском наредном периоду објавимо први ниво и да до краја
наредне године имамо доступна сва четири нивоа платформе. 

UdruzenjeZivojinMisic info@zivojinmisic.rs www.zivojinmisic.rs


