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РАЗВОЈ ПОЛИТИКЕ И СТРАТЕГИЈЕ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ 
Према новој стратегији развоја реформисано стручно образовање требало би да постане 

важан актер и чинилац друштвеног и економског напретка 
 

Конференцијом ``Развој полититке и стратегије стручног образовања у Србији`` почела је јавна 
расправа о модернизацији система стручног образовања. 
Током протекле деценије у нашој земљи није много урађено на унапређењу стручног образовања, па 
оно није могло да одговори захтевима тржишта и да се прилагоди брзим друштвеним променама. У 
развијеним земљама, за то време, образовање и стварање људских ресурса постали су приоритет 
националних стратегија друштвеног, економског и техничког напретка. 
 
Нацрт нове стратегије покушај је да се пронађе решење за проблеме са којима се суочавају школе – од 
застареле опреме и инфраструктуре, преко превазиђених наставних програма, до мотивације 
наставника и недовољних могућности за унапређење њихових квалификација.  
Основни циљ даљег развоја стручног образовања у Србији требало би да буде да оно постане 
важан чинилац друштвеног и економског развоја. 
 
На изради представљеног документа радили су представници 25 институција - министарстава 
просвете, привреде и финансија, синдиката, факултета, школа, Уније послодаваца, Привредне коморе, 
Завода за унапређивање образовања и васпитања и Националне службе за запошљавања. 
Према стратегији која је стављена на јавну расправу, савремено стучно образовање требало би да 
буде атрактивно и свима доступно, да одговори на потребе тржишта рада, да постави основу за 
доживотно учење и непрекидно усавршавање, да буде флексибилно када је реч о систему оцењивања 
и вредновања и повезивању формалног и неформалног стручног образовања и оспособљавања, да 
буде ефективно и свим полазницима омогући наставак образовања, да се заснива на сарадњи свих 
релевантних партнера – од владе, преко социјалних партнера до родитеља, да буде рационално и 
оптимално користи расположиве ресурсе и да буде функционално – једноставно постављено у смислу 
организационе структуре и одговорности за реализацију.   
 
Према новој стратегији развоја стручног образовања оно мора бити интегрисано у општу 
националну пројекцију развоја и  мора чинити део укупног националног плана развоја државе. 
Израда стратегије развоја стручног образовања иницирана је у оквиру Програма реформе средњег 
стручног образовања који се у Србији реализује од августа 2003. године. На изради документа 
сарађивали су и инострани експерти ангажовани у оквиру Програма, па је у стратегију развоја укључен 
и контекст међународног искуства и вредности које важе у Европи.  
 
Јавна расправа о нацрту Развоја стратегије стручног образовања у Србији требало би да буде 
завршена до краја пролећа када би коначна верзија документа требало да буде послата Влади на 
усвајање и укључена у сет закона који ће бити основа за потпуну реконструкцију привреде у Србији. 
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