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1.Увод 
 

У складу са утврђеним циљевима и програмском  оријентацијом Програма за реформу средњег 
стручног образовања посебан сегмент активности је посвећен развоју политике и стратегије  стручног 
образовања.  Овај процес је започет  припремом  документа  Концепција средњег стручног образовања, 
који је понуђен образовној јавности у првој половини  2004.године. Како је Концепција средњег 
стручног образовања поставила општи оквир и полазну основу за  развијање  целовитог стратешког 
документа  о развоју и усавршавању укупног стручног образовања у Србији.Да би се  ова активност  
што боље, ефикасније и успешније реализовала формирано је шест посебних радних група1 које су се 
бавиле одређеним сегментима стручног образовања и то: 

 

1. Усклађивање  захтева и понуде у стручном образовању; 
2. Стручно усавршавање и оспособљавање наставника у стручном   образовању; 
3. Оцењивање и обезбеђивање квалитета у стручном образовању; 
4. Управљање у средњем стручном образовању; 
5. Национално планирање   средњег стручног образовања; 
6. Финансирање средњег стручног образовања. 

   

Радне групе  су  у периоду од октобра 2004. године до фебруара 2005.године  радиле на припреми 
сета планских докумената  који заједно са Концепцијом  чине целовит стратешки развојни 
докуменат даље модернизације и реформе стручног образовања. У раду радних група учествовали 
су представници из 18 различитих институција и то - Привредне коморе Србије, Министарства 
просвете и спорта, Министарства радa, запошљавањa и социјалнe политикe, Министарства за 
економске односе са иностранством, Министарства финанасија, Министарства привреде,  
Националне  службе за запошљавање, Завода за унапређивање васпитања и образовања, Уније 
послодаваца, Машинског факултета из Београда, Техничког факултета из Чачка, Уније просветних 
радника, Самосталног синдиката „Независност“, средњих стручних школа из Сомбора, Краљева, 
Београда, Новог Сада, Чачка, Ниша, Пожеге и других градова, професионалних институција. 

Предложени нацрт документа „Развој  политике и стратегије стручног образовања“ представља 
логички наставак већ усвојене „Концепције средњег стручног образовања у Србији“ и даје целовиту 
слику даљег развоја стручног образовања и оспособљавања. Препоруке које  доноси овај документ 
су  засноване  на већ започетим  активностима модернизације и усавршавања стручног образовања  
и оспособљавања  које су иницирали и реализовали Влада  Републике Србије и Програм  реформе 
стручног образовања  у следећим областима: законодавна активност, институционални развој, 
развој људских ресурса, прикупљање информације са тржишта рада, модернизација наставног 
програма (огледи), организација наставног процеса, модернизација управљања на школском нивоу. 
То имплицира да и наредни програми  Европске Уније који подржавају  модернизацију  и 
реформисање стручног образовања и оспособљавања треба да подрже ове препоруке  и  буду у 
складу са овим документом. 

Посебан сегмент целокупног стратешког документа представља посебно припремљен  стратешки  
план имплементације свих предложених и понуђених  решења  за даљи развој стручног образовања 
у Србији. Имплементациони план обухвата  временске фазе реализације,  учеснике, носиоце и 
ресурсе 

                                                 
1 Списак чланова радних група дат је у Анексу 1 
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2. Друштвено-економски контекст и  
развој стручног образовања  и  
оспособљавања у Србији 
 
2.1 Глобални контекст 
 

Савремене тенденције развоја земаља тржишне привреде показале су да се образовање и 
стварање људских ресурса налазе у врху приоритета националних стратегија и политика друштвеног, 
економског и технолошког напретка. Континуиране друштвено-економске промене, убрзан научно-
технолошки развој, посебно експанзија модерних и постмодерних технологија претпостављају 
високообразовану популацију која је у стању да ефикасно партиципира у друштвеним процесима и 
користи расположиву технологију. Развијена друштва на тај начин нужно постају друштва која уче. Реч 
је о облицима друштвеног организовања који се заснивају на знању и у којима образовање и учење 
имају статус основних инструмената целокупног друштвеног развоја, решавања основних друштвених 
проблема и стварање социјалних, економских и технолошких промена. У друштвима која уче 
образовање је демократизовано, намењено и доступно свима, без обзира на пол, године старости, 
расну, националну и верску припадност.   

Промене у укупном економском окружењу, потребе привреде и токови развоја нових 
технологија траже адекватно образоване и оспособљене појединце и нацију у целини. Ово је захтев  са 
којим се сусреће свака држава и друштво, без обзира да ли се ради о транзиционој економији или не. 
Када је реч о Србији и њеном развоју реконструкција и трансформација образовања, посебно стручног,  
представља  једну од претпоставку укупног друштвено-економског развоја Србије. У том контексту 
улагање у образовање, односно у људски капитал добија и карактер инвестиционог улагања.  Самим 
тим, политика образовања није само политика креирања људског капитала већ је део укупне развојне 
политике друштва. Оно што ову политику чини веома специфичном јесте њен изразито дугорочни 
стратешки карактер. Концепцијске грешке у образовној политици резултирају одложеним, али тежим 
последицама, које су прво видљиве на тржишту рада у квантитативном  и структурном нескладу 
између понуде и тражње рада,  да би се на крају манифестовала у општем привредном заостајању. 

«Тренутна рецесиона кретања у светској и домаћој привреди чине перспективу економског 
раста неизвесном уз јачање цикличког аспекта незапослености и ограничавање ефеката стратегије на 
ублажавање и смањење структурне и цикличке незапослености. У том смислу главни изазов 
представља изналажење системских решења за функционисање отвореног тржишта рада и смањење 
структурне незапослености. Општи одговор на изазове структурне незапослености представља 
повећање запошљивости кроз подизање квалитета на страни понуде радне снаге и развој 
компететивности радне снаге.»2

Када се говори о привреди Србије, њена развојна стратегија треба да почива на отвореној, 
чврсто интеграцијски опредељеној тржишној привреди – где су језгро привредне структуре мала и 
средња предузећа, а приватна својина темељни облик својине, што  одговара развоју флексибилног и 
конкурентног тржишта рада. Највећи ризик за националну економију Србије представља неповољна 
образовна структура становништва, односно, потребама привреде и тржишта рада непримерен ниво и 
структура способности, знања и вештина радно активног становништва. Јер конкурентност економије 
на глобалном тржишту рада, захтева висок ниво стручности и компетентности радне снаге коју треба 
да промовише и развије политика запошљавања. Зато су  мере Владе Србије за подршку економском 
развоју и повећању запошљивости усмерене на повећање компетентности радне снаге, креирање нових 
                                                 
2  Радна верзија Националне стратегије запошљавања, мај 2004. 
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радних места и развој предузетништва, промовисање флексибилности на тржишту рада, обезбеђивању 
социјалне сигурности и друштвеној укључености. То је и определило да стратешки циљеви Владе 
Србије у периоду од 2004. до 2006. године буду: 

 побољшање макроекономских резултата земље, 
 изградња модерне тржишне економије, 
 остварење значајног напретка у приближавању ЕУ. 

 
Становништво које располаже социјалним компетенцијама неопходним за успешну 

партиципацију у друштву и образована и адаптибилна радна снага, спремна да се у обављању посла 
прилагоди новим технологијама  и да се у трагању за послом креће кроз регионе, привредне гране и 
делатности, претпоставка је и услов за друштвено-економску трансформацију Србије, њену 
интеграцију у Европску Унију и адекватан је одговор на изазове технолошког развоја и глобалне 
економије. У складу са тим  реформисано и модернизовано стручно образовање и оспособљавање  
треба да подржи друштвено-економски развој друштва, а појединцима омогући стицање знања, 
способности и вештина неопходних за обављање посла, одржање запошљивости, пуну социјалну 
партиципацију, лично самоиспуњење и укључивање у оштру конкуренцију посебно у областима: 
производње и прераде хране, саобраћаја,  трговине, технологије развоја и производње опреме, енергије. 
 
2.2 Стручно образовање и оспособљавање у Европи 
 

Крајем деведесетих година развој европског образовања добија нови замах и правац који се 
посебно концентрише на  област стручног образовања  и оспособљавања. Камен темељац овим 
променама поставио је докуменат БЕЛИ ПАПИР О ОБРАЗОВАЊУ, чији је главни циљ био 
усаглашавање  система образовања и оспособљавања, запошљавања  и њиховог даљег  усавршавања у 
оквирима будућег развоја Европе. 

 БЕЛИ ПАПИР је  поставио  кључни  принцип модерне Европе - компатибилност социјалне 
интеграције, запошљавања и личне испуњености сваког грађанина. Образовање треба да учествује у 
обезбеђивању такве компатибилности и да води ка изградњи ученог друштва Европе. Кључну улогу  на 
том путу има уважавање принципа доживотног учења. Како европске системе образовања и 
оспособљавања одликује низ специфичности и разлика које се  у  неким случајевима појављују и као  
нефлексибилност и парцелизација без повезивања или могућности за то, БЕЛИ ПАПИР је требало да 
што брже успостави те неке "заједничке блокове" изградње  ученог друштва Европе. На овим основама 
утемељена је Лисабонска декларација која је дефинисала циљеве развоја образовања у  овој деценији у 
Европи. 

Од 2010. године Европљани  би требало да живе у веома конкурентској и динамичној 
економији заснованој на знању, у свету који ће имати већи избор и боље послове  и већу  друштвену 
кохезију . Ово је стратешки циљ који је Европска Унија (шефови држава земаља чланица и Савет 
Европе) поставила 2000. године у Лисабону. Постављена су три стратешка задатка  која треба буду 
остварена 2010 године: 

• Повећање квалитета и ефективности  система образовања и  оспособљавања   у складу са 
новим захтевима друштва заснованог на знању и промена образаца наставе и учења; 

• Доступност образовања и оспособљавања свима у складу са принципима доживотног учења, 
бржег запошљавања, развоја каријере и активног грађанства, једнаких шанси и друштвене 
кохезије ; 

• Отварање образовања и оспособљавања према широком свету у светлу бржег повезивања 
рада и друштва и  одговора на изазове  који настају у процесу глобализације. 

 
За реализацију ових циљева  Савет Европе је  припремио посебан  Европски оквир за 

побољшање  стручног образовања и оспособљавања како би се  што боље повезали образовање, 
запошљавање, социјална политика, информациона и комуникациона технологија и истраживање. 
Кључне одреднице у Европском оквиру  за 2010 су: 

Јединица за имплементацију програма - 17/11/2005  5 



 
• Повећати обим запошљавања  у ЕУ од 61% до 70% до 2010; 
• Повећати број  запослених жена  од око 51% до преко 60%  до 2010; 
• Повећати  запошљавање  жена и мушкараца  од 55 до 64 године до 50%; 
• Од  2010 земље чланице  треба да смање удео оних који рано напуштају школовање ( у 

односу на 2000) просечно за 10% или мање; 
• Од 2010 просечно учешће ЕУ  у   доживотном учењу требало би да буде најмање 15% 

одрасле радне популације (узраст од 25  до 64 године) и у земљи не треба да буде мање од 
10% од одрасле радне популације; 

• Од 2010 земље чланице  ће настојати да повећају број жена међу онима који завршавају  
математику, природне науке, технологију; 

• Повећати број  одраслих узраста од 25 до 64 године  који завршавају више средње 
образовање  до 80% радне популације; 

• Повећати сукцесивно годишње per capita улагање у људске ресурсе; 
• Остварити договор о конкретним будућим задацима система образовања и  оспособљавања; 
• Развој Европског оквира  треба да омогући дефинисање нових базичних вештина  које ће 

бити обезбеђене током  доживотног учења; 
• Дефинисати средства за бржу мобилност ученика,  наставника, инструкторског  и 

истраживачког особља; 
• Повећати ниво запошљавања, посебно у области  услуга. 

  
Главна  стратешка  питања Европског оквира су:  доживотно учење, конкретни  будући циљеви  

стручног образовања и оспособљавања, промоција мобилности, развој  e- учења и јачање сарадње.  
 
2.3 Стручно образовање и оспособљавање у Србији 
- правци реформе 

 
Основни циљ даљег развоја стручног образовања у Србији је његово позиционирање међу 

факторе техничко-технолошког, социјално-економског и индивидуалног развоја. Први корак у том 
процесу је концептуализација развоја стручног образовања и  усаглашавање са друштвеним и 
индивидуалним потребама и могућностима. Да би се обезбедило побољшање квалитета,  
трансформисао систем управљања и систем финансирања образовања, укључиле  интересне групе и 
социјални партнери, обезбедио ефикасан трансфер знања али и стицање вештина  код свих учесника у 
образовном процесу и  пуно уважавање етничких, културних и лингвистичких различитости, 
Министарство просвете  и спорта Републике Србије је 2001 године започело припреме за реформу 
система стручног образовања. У том контексту урађена је анализа  постојећег система средњег 
стручног образовања3, која је послужила као основа за  припрему Стратешког оквира за реформу 
средњег стручног образовања4 који је Министарство просвете и спорта усвојило 2002. године.  
Основна полазишта  у предложеној реформи су дефинисана у захтевима за: 

• потпуном и сталном доступношћу средњег стручног образовања свим члановима друштва; 
• учењем под условима и на начин који су у највећој мери сагласни са реалним потребама и 

могућностима оних који уче и у складу са могућностима и потребама средине; 
• ширењем могућности за учење кроз институционални, програмски и организациони 

плурализам у реализацији образовања и повезивање формалног и неформалног образовања; 

                                                 
3 Реформа средњег стручног образовања: од разговора ка реализацији, Министарство просвете и спорта Републике Србије, 
2002/. 
4 Оквир за стратегију развоја стручног образовања у Србији, Београд, 2002/. 
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• обезбеђењем квалитета и професионализма у реализацији стручног образовања што 
подразумева друштвену верификацију норми и стандарда за институције и програме 
образовања. 

Реформски процеси  започети у 2001. и 2002. години настављени су и 2003. године 
дефинисањем приоритета и кључних  области  деловања.То је обухватило: 

• Законске промене у  стручном  и  општем образовању; 
• Стварање нових институција у  области стручног образовања, што је значило започињање 

процеса децентрализације; 
• Увођење новог система уписа у  први разред средњих стручних школа; 
• Модернизација програма образовања и увођење 27  нових образовних профила као  огледни 

пројекти у 9  подручја рада5; 
• Увођење модуларног  принципа у структурирање наставних програма; 
• Стручно усавршавање наставника за реализацију нових профила и програма. 

 
 
 

3. Визија и мисија стручног 

образовања у Србији 
 
3.1 Визија и мисија 

 
Према савременим схватањима  широка дефиниција стручног образовања  и оспособљавања  

обухвата више или мање  организоване или структуриране активности  без обзира да ли обезбеђују 
добијање  признатих квалификација. Циљ стручног образовања и оспособљавања јесте да обезбеди 
ученицима и одраслима стицање знања, вештина и  способности (компетенција) које су им потребне и 
довољне  да би могли да обављају један или више сродних послова. Такође, процес образовања и 
оспособљавања  треба да им омогући  професионалну припрему  у оквиру које ће  појединац добити 
такве вештине  које ће му помоћи  да се лако адаптирају на променљиве радне захтеве. У складу са 
оваквим схватањима садржај стручног образовања  може да буде оријентисан  према  захтевима 
тржишта рада, директно усмерен на  посао или занимање или њихову комбинацију, али  мора да 
укључи и опште образовање и стручно теоријско образовање. Колико и како се ови елементи усклађују 
зависи од специфичности и карактеристика сваког националног система образовања и оспособљавања 

У садашњем развоју стручног образовања  визија и мисија стручног образовања у  Европи и  
земљама ОЕЦД-а су, најчешће, засновани на конвергенцији  вредносних и економских  захтева који су 
настали као последица глобалних економских  промена с посебним нагласком на развој људских 
ресурса и институционалну изградњу. У том контексту  често је циљ стручног образовања у дефинисан  
и као «обезбеђивање  вештина за запошљавање појединаца».   

У Србији је Стратешки оквир за  реформу средњег стручног образовања предвидео да   развој 
стручног  образовања треба да се  прилагоди новим изазовима који доносе просперитет, али  и траже 
адекватно образоване и оспособљене појединце и нацију у целини. Да би се обезбедили услови и 
могућност за квалитетан развој људских ресурса потребних  за убрзани  друштвено-економски развој и 

                                                 
5Девет подручја рада су: Пољопривреда и производња хране (7 профила); Здравство и социјална заштита (8);Геодезија и 
грађевинарство (2);Електротехника (2);Машинство и обрада метала (1);Економија, право и администрација (1); Хемија, 
неметали и графичарство (3);Шумарство и обрада дрвета (1);Саобраћај (1) 
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успостављање економије и друштва заснованог на знању ВИЗИЈА  даљег развоја стручног образовања 
и оспособљавања у Србији   јесте:  

  Стручно образовање у  XXI  веку постаје  чинилац и један од кључних актера економског и 
друштвеног развоја и фактор унапређења  модерних  друштвених  и економских односа. У 
условима изграђеног ефикасног система социјалног партнерства и заједничког деловања свих 
релевантних актера, оно ствара стручњаке који ће моћи  да се укључе  у оштру домаћу и 
међународну конкуренцију  у свим областима економије.  
 
 Млада генерација која данас стиче образовање  улази у свет   који доживљава промене у свим 
сферама - економији, култури, политици, науци, технологији, друштвеним односима.  У тим променама 
образовање добија једну од кључних улога  - постаје фактор јединства и интеграција унутар друштава. 
Да би одговорило на те нове захтеве  стручно образовање и оспособљавање треба да пруже: 
 

• потребно когнитивно и теоријско знање како би се омогућило стицање   вештина које 
постају све више софистициране с обзиром на технолошке промене у процесу рада; 

• широке компетенције које су потребне у савременој производњи и у сфери услуга и то не 
само за тренутну производњу већ за континуирано доживотно оспособљавање и учење 
радника;  

• такво стручно образовање, које ће подржавати самозапошљавање и јачати продуктивност . 
 

 Ради остваривања улоге коју им намеће нови положај у друштвено-економском контексту  
МИСИЈА стручног образовања и оспособљавања јесте да: 
 

• буде атрактивано и  доступно свима  - ученицима, одраслима, хендикепиранима, онима 
који немају одговарајуће  улазне квалификације, итд; 

• одговори на потребе тржишта рада; 
• буде широко детереминисано  - да  постави основу  за  доживотно учење и континуирано 

оспособљавање и да припреми младе људе  за активно грађанство; 
• буде флексибилно - посебно када је реч о  систему оцењивања и вредновања, о процесу 

сертификације, о програмској разноврсности, о  повезивању формалног и неформалног 
стручног образовања и оспособљавања; 

• буде ефективно –  да  омогући свим учесницима да досегну жељене  нивое  квалификација 
и да им пружи могућност  наставка образовања; 

• буде засновано на сарадњи  и укључи и све релевантне партнере- као што су влада, 
социјални партнери и родитељи;  

• буде интегративни део  укупне образовне структуре -  сваки ниво мора  да припрема за  
следећи ниво и да обезбеди пролаз  из образовања у оспособљавање и  назад; 

• буде рационално  - да  оптимално користи расположиве ресурсе/опрему како би се 
обезбедиле све врсте образовања и оспособљавања; 

• буде функционално – да буде постављено једноставно  у погледу организационе структуре  
и поделе одговорности  за  реализацију. 

 
 
 
 
 
 
 

Јединица за имплементацију програма - 17/11/2005  8 



3.2 Циљ и задаци  стручног образовања 
и оспособљавања 
 

Стручно образовање и оспособљавање  треба да  пруже сваком појединцу  могућност пуне 
социјалне партиципације, унапређивање квалитета живота, лични избор, запошљавање, могућност 
континуираног професионалног развоја. 
 То значи да је основни циљ  стручног образовања и оспособљавања следећи: 
обезбеђивање могућности младима и одраслима да стекну вештине, знања и способности 
(компетенциј) потребне за рад и запошљавање, даље образовање и учење.  

Конкретни  задаци стручног образовања и оспособљавања  су: 
• стицање занимања и квалификација, односно релевантних стручних компетенција, знања и 

вештина неопходних за рад у одређеном  подручју рада; 
• континуирано стручно образовање и усавршавање;  
• развој способности, талената и потенцијала и самоиспуњење  и наставак образовања. 

 
3.3 Принципи развоја стручног образовања и  оспособљавања 
 

Модернизација и развој стручног образовања и оспособљавања почивају на примени неколико 
основних принципа: 

 
3.3.1 Партнерства  
 
 Стручно образовање и оспособљавање  је партнерска делатност и заједничка одговорност 
различитих актера: 

• Социјалних партнера:  Владе,  послодаваца и синдиката, 
• Различитих интересних група: комора, струковних удружења, високошколских институција, 

научно-истраживачких организација, невладиних организација, самих институција за 
стручно образовање и оспособљавање и њихових асоцијација, ученичких родитеља и 

• Ученика и појединаца. 
  

3.3.2 Партнерство се манифестује: 
• на свим нивоима друштвене организације (националном, регионалном, локалном); 
• у различитим доменима организације и реализације образовања и оспособљавања(политика, 

планирање и организација   образовног процеса, креирање планова и програма);  
• у управљању школама односно институцијама за образовање; 
• у реализацији различитих улога и одговорности појединих партнера (инвеститора, 

организатора, корисника и промотера образовања). 

3.3.3 Децентрализације  
 
 Примена принципа  децентрализације  огледа се: 

• У управљању системом образовања и школом, односно организацијом за образовање; 
• У обликовању програма и модула и  
• У успостављању мреже школа, у креирању и имплементацији уписне политике. 

3.3.4 Једнакости  
   
 Стручно образовање и оспособљавање је доступно свима који испуњавају улазне захтеве за 
поједине врсте програма и нивое образовања и оспособљавања   без обзира на пол, године старости, 
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националну, верску или расну припадност. То подразумева права и реалну могућност стицања 
образовања и оспособљавања под условима и на начин који су сагласни са потребама, жељама и 
могућностима оних који уче6 и у складу са друштвеним могућностима и потребама регионалне и 
локалне заједнице. 
3.3.5 Отворености  
  
 Стручно образовање и оспособљавање је канал комуникације  и отворен систем дистрибуције 
знања, вештина,  стручних компетенција у којем постоје реалне могућности: 

• Уласка, изласка и поновног враћања, сходно потребама појединца и  тржишта рада; 
• Вертикалне и хоризонталне проходности; 
• Интегрисаности и повезивања са облицима и програмима оспособљавања у предузећима и  

на тржишту рада;7 
 
3.3.6 Програмске разноврсности   
 

Институције за стручно образовање и оспособљавање развијају и реализују програме и  модуле  
различитог  типа (формално, неформално и информално образовање и учење), односно програме 
иницијалног стручног образовања, оспособљавања и обуке и програме стручног усавршавања и 
освежавања знања, прилагођене и намењене различитим циљним групама (младима, одраслима, 
запосленима, незапосленима, особама са посебним потребама). То ствара могућност да се у 
задовољењу потреба, постављању и досезању индивидуалних развојних друштвених задатака користи 
стратегија учења, а  не само стратегија образовања и школовања. 
 
3.3.7 Институционалне разноврсности   
 
 Школа је основни, али не и једини институционални облик стручног образовања и 
оспособљавања. Неопходно је омогућити: 

• Разнолике начине институционалног организовања, односно разноликог правног статуса 
институција за образовање (школе, заводи, центри и сл.), 

• Различитим актерима, који испуњавају законом предвиђене услове да обављају делатност  
стручног образовања и оспособљавања; 

• Креирања властитог темпа и пута у развоју компетенција и стицању знања и вештина, што је 
један од кључних корака ка демократизацији образовања и квалитетном образовању и учењу. 

 
3.3.8 Професионализације рада наставника  
и сарадника  
 

Стално стручно усавршавање наставника, инструктора и координатора практичне  
наставе/професионалне праксе у  стручним областима је неопходан процес и директан услов за 
модернизацију стручног образовања и оспособљавања.  
 
3.3.9 Усмерености на исходе  
 

                                                 
6 Организација и реализација образовања и оспособљавања, односно наставе и учења мора бити усаглашена са 
психосоцијалним карактеристикама оних који уче, њиховом реалном социјалном и животном ситуацијом (уважавање 
породичних и професионалних улога и одговорности), због чега овај принцип у првом реду подразумева једнакост услова 
образовања младих  и одраслих. 
7 Могућност коришћења ресурса предузећа у процесу учења и оспособљавања (програмских, материјално-техничких и 
кадровских). 
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Укупна организација образовања, наставе и учења у стручном образовању и оспособљавању  
базира се на идеји о исходима, односно прецизном и недвосмисленом дефинисању онога што ученици  
и одрасли знају и у стању су да ураде по завршетку процеса образовања или оспособљавања, односно 
одређеног програма и на јасној организационој, дидактичко-методичкој артикулацији начина 
постигнућа исхода. Усмереност на исходе је подршка институционалној и програмској разноврсности. 
Исходи су једнаки без обзира  на време, место образовања или оспособљавања и на старосну 
категорију ученика, а различити  и разнолики су у погледу  могућности и начина постизања. 

 
      Примена ових принципа треба да обезбеди даљи развој стручног образовања и оспособљавања 
у Србији, али и њихов квалитет, ефикасност и ефективност и интеграцију у шире друштвено-
економско окружење.  

 
4. Потребе у средњем стручном образовању 
 
4.1 Потребе  и захтеви  друштва,  
економије  и тржишта рада 
 

Данашњи свет се, према мишљењу аналитичара8, налази у процесу транзиције из индустријске 
ере у информациону и комуникациону  еру,  често означавану као  учено друштво.  

Такво ново друштво захтева различите врсте учења које воде ка  сталном и доживотном учењу, 
запошљавању и личном развоју сваког појединца.Нови захтеви и потребе настају, пре свега, као 
резултат три међусобно  повезана фактора: 

• широка дифузија  информационих технологија  које утичу на  укупан радни процес у  
већини сфера људског живота ,  али и  на непосредни процес производње; 

• економска конкуренција која настоји да буде што  више међународна  и захтева  већу 
ефикасност, бољи квалитет и много више иновација  како у службама тако и у производњи. 
То има за последицу  захтев за високо  вреднованим производима и  службама  и 
напуштањем јефтине  и масовне производње; 

• промене у радним организацијама  у смислу напуштања  традиционално ригидних   
организационих и пословних структура. 

 
Да би у таквим условимa  ефикасно одговорило на потребе како економије тако и друштва  

стручно образовање и оспособљавање  морају да буду флексибилни  и да брзо реагују   на нове потребе 
и  захтеве.  

Промена економске политике Србије значи и другачије структурирање и организовање  
стручног образовања и оспособљавања. Правци даљег структурирања обухватају: 

• Системско регулисање сарадње са свим релевантним актерима  (послодавацима, 
синдикатима, привредном комором, стручним друштвима, државним  институцијама и 
владиним телима); 

• Дефинисање улоге и одговорности социјалних партнера  (државе, послодаваца, синдиката и 
коморе) за имплементацију, програмирање и остваривање стручног образовања и 
оспособљавања; 

                                                 
8Промењена улога Владе и осталих актера у средњем стручном образовању: Политике обуке и систематско 
запошљавање по секторима, ILO/. 

Јединица за имплементацију програма - 17/11/2005  11 



• Обезбеђивање системског повезивања тржишта рада и развоја стручног образовања и 
оспособљавања у одређеним професијама, подручјима рада и профилима;  

• Укључивање социјалних партнера у дефинисање  и структурирање  образовних профила, у 
вредновање  исхода образовних профила (екстерне комисије у оквиру завршних испита и 
стручне матуре,  мајсторских и специјалистичких испита,  сертификација); 

• Системско регулисање сарадње између Министарства просвете и спорта и Министарства 
рада, запошљавања и социјалне политике  (посебно у сферама образовања одраслих, 
запошљавања, сертификације и акредитације,  доживотног учења, континуираног 
образовања, увођења нових профила); 

• Даљи институционални развој стручног образовања и оспособљавања  на националном 
нивоу (оснивање  националног Савета за  стручно образовање).  

 
То подразумева и  доношење и усвајање посебне  законске регулативе  којом би се регулисали 

међусобни односи, одговорности и  улоге свих  социјалних партнера у  области формалног и 
неформалног  стручног образовања. 

Главни стратешки правци   заједничког деловања свих учесника обезбедиће да  стручно 
образовање и оспособљавање: 

• буде компатибилно са европским стандардима; 
• да пружи свима могућност  да стекну стручне квалификације; 
• обезбеди успостављање новог односа између теоријског и стручног образовања и стварање 

нових односа између школа и компанија; 
• примену  принципа доживотног учења. 

 
4.2 Компетенције радне снаге на тржишту рада 
 

За појединца, учење  за запошљавање  значи развој способности да пронађе, сачува и промени 
посао или да генерише самозапошљавање. Такве вештине омогућавају вертикалну и хоризонталну 
мобилност радника на тржишту рада и њихову адаптивност на промене у технологијама и у новим 
формама  организације рада. Са аспекта  потреба радника, учење за запошљавање  значи  остваривање 
принципа  доживотног учења и индивидуално постизање компетенција   које јачају професионалну 
мобилност и сигурност посла. За предузећа и послодавце вештине запошљавања значе да су њихови 
радници способни да одговоре на промењене захтеве радних места и јачају   компетицију предузећа и 
њихов развој. За државу, овај концепт значи креирање радне снаге која има адаптивне способности  
што је  у  складу са захтевима тржишта рада. Међутим, учење ипак не значи аутоматско остваривање 
запошљавања, јер ће запошљавање много више зависити од способности појединаца  да  преносе 
кључне компетенције са једног посла на други.  

Данас се  све више траже радници  који имају већи дијапазон вештина, који имају способност 
самосталног рада, који су адаптивнији  у процесима производње  и који су поливалентни.  Самим тим 
је промењен и концепт схватања компетенције - уместо традиционалног схватања  вештине, 
послодавци све више траже и инсистирају  на  укупним компетенцијама  појединаца  и посебно на 
њиховим  способностима да комуницирају, решавају проблеме, раде у тиму него на чистим техничким 
вештинама. Мада, с друге стране  тржиште рада шаље  и контрадикторне потребе  јер послодавци 
траже појединца који је високо адаптиван (опште оријентисан) и који  може одмах да ради 
(специјалиста) што додатно оптерећује  и компликује одговор стручног образовања и оспособљавања  
према потребама тржишта рада. Образовањe, поред баланса знања, вештина и компетенција које се 
стичу током школовања и оних  које ће омогућити младима и  одраслима да се запосле, треба 
истовремено  да пружи  општу основу  која ће    омогућити њихово  даље образовање и напредовање.   

Кључна знања, вештине и  компетенције које воде запошљавању  обухватају:  
• интелектуалне способности,   
• друштвене и интерперсоналне вештине и знања (комуникације, тимски рад, процес 

доношења одлука, преузимање одговорности); 
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• пословне и предузетничке вештине и знања (предузетничке способности,  креативност и 
иновативност, самозапошљавање); 

• вишеструке техничке вештине и знања. 
У Европи постоје два приступа када је реч о адаптацији и примени вештина  и компетенција у   

програмима стручног образовања и оспособљавања: 
• Приступ који промовише  базичне9 и генеричке вештине10, 
• Приступ који  промовише  кључне   компетенције  и широке професионалне компетенције. 
 
У пракси ова два приступа су веома често повезана и међусобно допуњена.  
Према савременим тумачењима компетенција се дефинише као поседовање и примена знања и 

вештина према утврђеним  исходима учења11 и стандардима који кореспондирају захтевима радног 
места и другим професионалним потребама. 

Кључне компетенције12 представљају трансферзибилни, мултифункционални пакет знања, 
вештина  и способности које су потребне појединцу да би остварио лично испуњење, развој, 
професионалну мобилност и запошљавање. Кључне компетенције појединац стиче  на крају стручног 
образовања и оспособљавања и представљају основу за његово доживотно учење. 

Оваква дефиниција посебно наглашва трансферзибилност и адаптивност кључне компетенције 
у многим ситуацијама и контекстима. Мултифункционалност значи  да се постигнуте кључне 
компетенције могу користити за достизање различитих професионалних  задатака и  представљају  
могућност за лично испуњење у животу, раду и учењу сваког појединца.У овом контексту постизање 
кључних компетенција  омогућава остваривање три основна задатака битна за сваког појединца али и 
друштва  у целини: 

• лично испуњење и  професионални развој  (културни капитал): остварење професионалних 
циљева и личних жеља  везаних за континуирано учење; 

• активно грађанство (социјални капитал): стварање могућности  свакоме да као активан 
грађанин учествује у развоју  друштва; 

• запошљавање (људски капитал): способност сваког појединца да постигне и оствари посао на 
тржишту рада.  

 
Тренутни однос између понуде и потражње на тржишту рада у Србији отвара питање  

способности и вештина  ученика и одраслих који напуштају стручно образовање и оспособљавање  и  
дефинише посебне захтеве: 
 
 

1. Дефинисање и утврђивање договора између Министарства просвете, Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике, Привредне коморе и Уније послодаваца  о 
прописивању  процедуре, предлагања и утврђивања нових профила. Тако утемељена 
процедура омогућава јединствен систем  увођења  нових профила, њихову валидност и 
одрживост. Овај процес подразумева: израду методологије за предлагање новог образовног 
профила; као и  дефинисање кључних компетенција и њихово увођење  у систем формалног 
и неформалног образовања и оспособљавања. 

 

                                                 
9  Вештина: одговарајуће знање и искуство које је потребно  да би се остварио специфични задатак или посао  и /или производ 
образовања, оспособљавања и искуства који је, заједно са одговарајућим „знати како“ карактеристика техничког знања. 
Базичне вештине обухватају писменост и рачунске вештине. 
10 Генеричке вештине: вештине  које подржавају доживотно учење и укључују не само  писменост и рачунске вештине 
(базичне вештине) већ и комуникацијске вештине, вештине решавања проблема, вештине тимског рада, компјутерске вештине 
и вештине континуираног учења. 
11 Исходи учења – сет знања, вештина и способности потребних  за даље образовање, иницијалну оспособљеност за обављање 
занимања и  ефективно извођење послова 
12 Европска Комисија: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА РАДНИХ ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКА 2010“, РАДНА ГРУПА 
„ОСНОВНЕ ВЕШТИНЕ, ПРЕДУЗЕТНИШТВО И СТРАНИ ЈЕЗИЦИ“, НОВЕМБАР 2003 
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2. Редефинисање структуре  постојећих образовних профила и посебно, знања,  вештина и   
компетенција које ученици стичу  на крају образовних програма у трогодишњим и 
четворогодишњим профилима.  

 
3. Редефинисање постојећих подручја рада.  

 
4. Успостављање флексибилног  вертикалног и хоризонталног  проходног система формалног 

и неформалног стручног образовања и оспособљавања.   
 

5. Изједначавање квалификација добијених у неформалном образовном систему, односно кроз 
различите образовне програме ван школског система са квалификацијама добијеним у 
формалном систему образовања. 

 
6. Успостављање система акредитације и сертификације у  формалном и неформалном 

стручном образовању и оспособљавању. 
 
  
4.3 Стандарди занимања 
 

За успостављање комуникације, као начина споразумевања, између различитих субјеката на 
тржишту рада – од појединаца који траже посао, послодаваца, службе за запошљавање, образовних 
институција, институција задужених за статистички мониторинг  - податак о занимању је 
круцијалан.  Он припада систему информација који је неопходан за усклађивање понуде и тражње. 

Преовлађујуће је становиште, упркос различитих полазних теоријских концепата и одступања у 
пракси,  да се занимање одређују према послу који се обавља. Сам појам је комбинација више 
елемената, од којих су неки релативно константни, а неки променљиви.  Те компоненте занимања 
односе се на то  шта се ради, како се ради, која су средства и предмет рада, какви су услови рада, 
какви су захтеви у погледу потребних способности, знања и вештина. У корелативној вези са 
занимањем су и обележја као што су радно место, школска спрема, квалификација, делатност, струка, 
функција и звање, и сл. Ти ентитети су сродни и, истовремено, дистинктивни у односу на занимање. 
Такође, не постоји ни однос апсолутне кореспонденције између занимања и одговарајућих облика 
образовања за вршење послова у занимању. 

 
Стандарди занимања морају да буду такви да рефлектују актуелне економске и техничке 

промене што резултира  захтевима за променама  у погледу вештина које радници треба да имају. Пре 
почетка  израде стандарда занимања потребно је обезбедити информације о потребама на  тржишту 
рада  и идентификовати приоритете. Овакве информације  треба да покажу: 

• који су изражени захтеви, што даје прироитет у изради стандарда занимања; 
• промене у процесу рада  које захтевају промене у постојећим стандардима; 
• захтеве за стицањем специјализованих вештина; 
• појаву нових подручја рада. 

 Одређене саветодавне групе  састављене од социјалних партнера, често представљене као 
„фокус групе“ могу повремено да обезбеде  овакве информације о потребама тржишта рада, односно да 
буду квалитативни метод  добијања  информација о  трендовима у економији и запошљавању. 
Најчешће постоје три нивоа група које помажу у развоју појединачних стандарда:  мултисекторска 
(трипартитна) група  на националном нивоу која даје опште трендове; секторска (специфична) група 
која је више фокусирана на одређени сектор и уже специфична група која је оријентисана  на групу  
одређених занимања.  Ове групе могу да обезбеде корисне информације и да помогну да се уклопе и 
информације из других извора.  
 

 Национална номенклатура занимања је документ који се развија у свакој земљи и који је у већој 
или мањој мери у складу са међународним документима ове врсте –Међународном стандардном 
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класификацијом занимања (ISCO). Овај документ је  полазна основа на бази које започиње процес у 
стручном образовању и оспособљавању. Он  предвиђа методологију и процедуру сопственог 
редефинисања и допуњавања посебно у данашње време када због брзог развоја науке и технологије 
занимања настају и нестају брже него икада. 

Основне функције стандарда  занимања су: 
• економичан начин (уопштавање) приказивања с обзиром на то да је подела рада довела до 

настанка више хиљада различитих занимања; 
• обезбеђивање упоредивости података о занимањима, с обзиром на то да је једнозначност 

података неопходна када стандард  примењују различити субјекти и за међународну 
комуникацију; 

• већа поузданост и ажурност података у оперативном раду. 
 
Стандард се дефинише и као номенклатура (каталог занимања у различитим областима 

делатности), односно класификација (систем разврставања занимања у класе, групе и јединице према 
одређеним критеријима тј. класификационим принципима). Класификација је по правилу 
дводимензионална – 1.вертикална (сврставање занимања према сложености рада) и 2. хоризонтална 
(сврставање према садржају рада који се обавља). 

 
   Постоји неколико кључних елемената  у дефинисању стандарда занимања: 

 
• Стандарди занимања су мере достигнућа која  радник мора да оствари да би могао да уради 

предвиђени посао. 
• Стандард занимања је докуменат који садржи: назив и шифру занимања, ниво захтева, 

компетенције занимања и опис стандарда занимања;подручје рада; кључне активности; 
знање, вештине (основно практично знање; стручно теоријско знање; опште знање). 
Стандард занимања је основа за израду наставних програма/курикулума, програмских 
модула.  

• Стандарди занимања су основа за утврђивање онога што се очекује од радника у процесу 
рада. 

 
 
4.3.1 Стандарди занимања у Србији 
 

Досадашњу праксу у Србији карактерисала је употреба различитих стандарда, посебно када се 
ради о служби за запошљавање и званичној статистици. 

Досадашњи званични документи (стандарди) су: 
 

• Друштвени договор о јединственим основама за класификацију занимања и стручне   
спреме; 

• Јединствена класификациона лествица стручне спреме; 
• Шифарник занимања и стручне спреме (прописан Одлуком о јединственом кодексу шифара 

за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада – «Службени  лист СРЈ», 
9/98); 

• Закон о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања («Службени лист 
СРЈ 31/96); 

• Класификација занимања Завода за статистику урађена и примењена у Попису 
становништва 2001. 

 
Једно од најактуелнијих питања даље реформе стручног образовања  и оспособљавања у Србији 

јесте питање доношења националне номенклатуре занимања,с обзиром на то  да је данас важећа 
номенклатура настала у време Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и у време потпуно 
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другачијих прилика у друштву и  карактера привреде. По свом концептуалном  приступу и 
структуралном систему ова номенклатура није упоредива са ISCO -88, и то посебно у сферама   
дефинисања рада и занимања.  

Пракса коришћења различитих стандарда, неадекватан број и називи занимања у постојећој 
номенклатури (услед развоја технологије, организације и тржишта рада уопште), некомпатибилност 
категорије сложености са захтевима образовног система и одсуство хармонизације у складу са 
међународним стандардима, били су основни разлози да се 2002. г. започне  пројекат ревизије 
ЈНЗ(Јединствене номенклатуре занимања) и њеног усклађивања са МСКЗ (Међународном 
стандардном класификацијом занимања) – ЈКЗ (Јединствена класификација занимања, скраћени 
назив пројекта). Изабрано је решење усаглашавања са МСКЗ како би постојећа решења и капацитети 
као подршка били максимално искоришћени и како би основни циљ био остварив у реалном времену.  

Процес израде стандарда занимања у Србији  треба да обухвати израду једног броја стандарда, 
као оглед, уз претходни  договор  о броју и избору занимања. Приоритети би могли бити одређени на 
основу  неколико могућих критеријума: 

• Традиционална занимања, 
• Могућност поређења са другим земљама, 
• Висок ниво тражње на тржишту рада и висок степен запошљавања уз минималан боравак на 

евиденцији незапослених лица, 
• Велики обухват ученика, праћено у дужем низу година,  
• Лака запошљивост са аспекта развојних перспектива сектора, 
• Заинтересованост послодаваца, 
• Постојање стручних  тимова за израду стандарда занимања из света рада. 

 

 

5.Одговор стручног образовања на  
потребе друштва и тржишта рада 
 
5.1 Потребе средњег стручног образовања 
 

Заједнички именитељ реформи образовања у земљама Европске Уније јесте настојање да се 
успостави флексибилан систем иницијалног и континуираног стручног образовања како би се 
одговорило на измењене захтеве тржишта рада. Међутим, стручно образовање и оспособљавање  имају, 
у исто време, и  задатак да пруже  ученицима и одраслим полазницима  општа знања и вредности 
потребне  за њихов  даљи лични развој, професионални напредак и развој каријере. Због тога су 
процеси модернизације и реформе стручног образовања и оспособљавања комплексни и дуготрајни 
процеси. Када је реч о Србији, један од задатака започетих процеса  модернизације и  реформисања 
стручног образовања и оспособљавања   јесте и такво усклађивање са потребама тржишне привреде, 
друштва и појединца. Како је  овај процес дуготрајан и постепен њега не може да остварује само 
Министарство просвете и спорта, нити то могу  само  стручне школе (наставници, директори, заједнице 
школа), већ  морају активно да се укључе  и сви они актери и чиниоци који „испоручују“ своје потребе 
систему стручног образовања -  послодавци, компаније, синдикати, службе за запошљавање, 
Привредна комора, Унија послодаваца, родитељи, ученици. Да би се то  остварило  неопходно је  
успостављање заједничког  договора/консензуса  о конкретним правцима даље модернизације и 
реформисања  стручног образовања и оспособљавања.  Такав договор захтева и : 
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• Усаглашавање и доношење законске регулативе у области стручног образовања и 
оспособљавања (као заједнички процес Министарства просвете и спорта, Министарства 
рада, запошљавања и социјалне политике и осталих кључних социјалних партнера); 

• Успостављање институционалног, програмског и организационог плурализма у реализацији 
стручног образовања и оспособљавања и повезивање формалног и неформалног стручног 
образовања; 

• Остваривање учења под условима и на начин који су у највећој мери сагласни са реалним 
потребама и могућностима оних који уче и у складу са могућностима и потребама сваке 
локалне средине; 

• Усаглашавање о модернизацији и усавршавању система финансирања стручног образовања 
и оспособљавања. 

• Регулисање питања акредитације и сертификације  као облика заједничког деловања 
ресорних министарстава, посебно Министарства за просвету и спорт и Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике. 

 
Са аспекта будућег развоја флексибилног тржишта рада у Србији неопходно је да  даљи 

наставак  реформских процеса у области стручног образовања  омогући 13: 
 
• флексибилност и разноврсност приступа учењу и образовању – формално, неформално и 

информално; 
• развој система акредитације образовних институција, образовних програма и знања и 

вештина које се стичу у неформалном образовном систему као и у систему сертификације; 
• развој националног система стандарда занимања и квалификација; 
• обезбеђење система квалитета у стручном образовању на основу анализе захтева рада и 

потреба привреде; 
• повећање капацитета занатских школа; 
• размену релевантних информација везаних за тржиште рада, бизнис, могућности локалног 

развоја; 
• институционализовање трајног и активног социјалног дијалога у сферама развоја стручног 

образовања и  запошљавања.  
Уважавајући овакве потребе и захтеве тржишта рада, потребе друштва, циљеве  и задатаке  

укупног стручног образовања и оспособљавања,  али и  индивидуалне жеље и могућности ученика и 
полазника - процес  даље реформе  стручног образовања  обухватиће:  
 

• даље усавршавање и иновирање  образовних програма заснованих на исходима учења; 
усавршавање модуларног модела  образовних програма; увођење нових програма, курсева;  

• програмско и организационо  редефинисање  практичног рада и професионалне праксе а на 
основу успостављеног  и дефинисаног договора између кључних социјалних партнера и 
Министарства просвете и спорта: 

• даље  осавремењавање - садржаја, организације и метода наставног процеса, рада 
наставника и школа у целини; 

• развој  адекватног система  оцењивања и  вредновања ученичких постигнућа; 
• развој задовољавајуће равнотеже између општег и стручног образовања,теоријског и 

практичног образовања (однос између општег и стручног образовања предложен је у 
Концецпији развоја средњег стручног образовања); 

• даље редефинисање образовних профила, како би одговарали потребама нове економске 
реалности; 

• обезбеђивање услова за стицање система сертификата, диплома и квалификација усклађених 
са европским стандардима; 

                                                 
13 Радна верзија Националне стратегије запошљавања, мај 2004 
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• рационализација и усаглашавање мреже средњих стручних школа са потребама привреде, 
тржишта рада и  политиком запошљавања и  жељама и могућностима ученика; 

• развој система  образовних стандарда; 
• обезбеђивање квалитета  стручног образовања, његово стално праћење и евалуација 

резултата како ученика и наставника, тако и школа, односно институција за образовање у 
целини; 

• обезбеђивање боље вертикалне и хоризонталне  покретљивости ученика  унутар стручног 
образовања и њихова даља проходност; 

• стварање услова за континуирано стручно усавршавање наставника и укупан 
професионални развој наставника (нова улога наставника, њихов стални развој и 
усавршавање), увођење нових метода  наставног рада(групни рад,интерактивно 
учење,пројектни рад, решавање проблема, итд), 

• иновирање опреме и наставног материјала; 
• осамостаљивање и јачање стручних школа у новим условима, повезивање са локалном 

средином, потребама локалне привреде, тражење нових начина финансирања; 
• усавршавање директора и њихово оспособљавање за нове услове рада. 

 
5.2 Образовни стандарди 
 

Према  традиционалним схватањима појам  стандарда се користи у значењу  мера или процена 
квалитета или нивоа постигнућа (резултата). У оквиру стручног образовања и оспособљавања стандард  
може бити званични или дефинисани захтев  који постављају послодавци и тржиште рада, стручне и 
професионалне организације, образовна тела. Могу бити засновани на компетенцијама или на програму 
или на договореним захтевима и очекивањима. Стандард може да подразумева и критеријуме за 
акредитацију  и верификацију одговарајуће институције или програма.  

Садржај14 стандарда у стручном образовању и оспособљавању може се односити и на дужину 
образовања, садржај, наставне методе, квалификације наставника и сарадника, на језгро компетенција, 
креирање модула, оцењивање и сертификацију, услове уписа, итд.   

Процес стандардизације  система  започиње активностима које се називају поступком 
установљавања односно дефинисања стандарда.Процес се даље логично наставља увођењем 
стандарда односно имплементацијом установљених стандарда а што је  по правилу праћено израдом 
великог броја различитих норми чији је циљ операционализација намера и ставова изражених у 
начелним документима усвојеним у  току установљавања стандарда.Логички круг завршава се 
процесом и процедуром праћења како поштовања стандарда тако и ефеката који они имају на систем. 
Овако установљен процес дефинисања стандарда представља и структуру будућег рада на развоју 
стандарда у области стручног образовања и оспособљавања у Србији.  

Поступак увођења стандарда подразумева дијалог кључних актера стручног образовања и 
оспособљавања како би се остварио консензус о свим  битним питањима везаним за увођење 
стандарда.Ово даље подразумева формирање државних институција или тела која бивају законом или 
пак мандатом овлашћена да обаве одређени посао у процецу стандардизације.Ова тела, између осталог, 
брину о: 
 

• природи стандарда односно потреби целовитог сагледавања и формирању кохерентног 
система:стручних, професионалних, образовних и свих других стандарда који су неопходни;  

• употреби стандарда на начин који ће служити афирмацији вредности и ставова 
дефинисаних и на неки начин заштићених стандардом; 

• методологији за припрему и поступку за доношење стандарда; 
• методологији и поступку трајног развоја стандарда; 

                                                 
14 Драган Ђукић: КОНЦЕПЦИЈСКИ ОКВИР ЗА РАЗВОЈ СТАНДАРДА ЗАНИМАЊА И КВАЛИФИКАЦИЈА, 
Београд, март 2003 
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• карактеру и нивоу стандарда, односно о томе да ли су они дефинисани као минимални 
стандарди или пак стандарди који изражавају највиша очекивања и највиши квалитет; 

• мерењу достигнутог стандарда што мора бити уређено на јасан и транспарентан односно 
непобитно једнозначан начин; 

• року  важности односно трајања као и поступку продужетка важења односно утврђивања 
нових мерила за околности и окружење које се променило а у коме се они даље имају 
примењивати. 

 
У процесу израде  стандарда у стручном образовању и оспособљавању кључни носилац је 

Центар за стручно и уметничко образовање у оквиру  Завода за унапређивање васпитања и образовања. 
У том послу непосредну сарадњу и заједнички рад Центар остварује са Министарством просвете и 
спорта, Министарством рада, запошљавања и социјалне политике, стручним школама и њиховим 
заједницама, Привредном комором, Унијом послодаваца и осталим социјалним партнерима.  

 
     Стварање система стандарда подразумева израду великог броја стандарда различитог каракера 
и са различитим актерима који ће у њиховом доношењу учествовати.Читав процес тече координирано 
јер стандарди морају створити потпуно кохерентан,конзистентан и прегледан систем гледано из било 
ког дела система.Ово је неопходно, између осталог и због тога, што систем стандарда чини основу за 
остваривање великог броја стратешких циљева као што су: 

• обликовање тржишта радне снаге, 
• модернизација система образовања уопште а посебно система стручног образовања и 

оспособљавања, 
• рационализација садржаја образовних програма и процеса његове реализације, 
• стварање ефикасног образовног система у целини, 
• прегледност система националних квалификација као услова уређеног тржишта рада 

односно обезбеђеног амбијента за истински социјални дијалог владе, послодаваца и 
синдиката. 

 
    С обзиром на то да се стандард користи као средство за мерење или претпоставку квалитета 
односно нивоа онога што се посматра,  стандарди се деле на: 

• Квантитативне стандарде који одражавају меру количине –продуктивност и слично, 
• Квалитативне стандарде који одражавају достигнути ниво производа,услуге односно 

одређеног процеса, 
• Комбиноване стандарде који у себи садрже особине обе подгрупе и у пракси су веома 

присутни посебно када се говори о стандардима квалитета који су најбројнија и 
најприсутнија категорија стандарда уопште. 

 
     Образовни стандарди у Србији  регулисаће се посебним законским и подзаконским актима и 
садржаће дефинисане захтеве које ће припремати и  постављати социјални партнери, посебне 
организације, струковна удружења, образовне институције, синдикати, удружења послодаваца и 
други.Увођење стандарда у образовни систем има за циљ остварење идеје да сваки појединац, процес 
или део неког система мора задовољити утврђени стандард, ниво или меру постављених захтева 
(знање, вештине, способности, простор, опрема, стручна квалификација, уџбеник, литература....). 
        Стандарди стручног образовања и оспособљавања  треба да омогуће, између осталог, и јасан и 
ефикасан одговор система стручног образовања и оспособљавања на убрзане техничко технолошке 
промене као и промене у сфери организације рада и организационе културе које су настале или ће 
убрзо настати и да на јасан и прецизан начин осете, препознају и опишу будуће потребе тржишта рада 
које су тесно повезане са стварањем будућих образовних програма и система образовања у целини. 
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      Стандарди стручног образовања и оспособљавања  представљају интеграцију, најчешће, три 
компоненте мада се негде и даље доносе независно као што је то била пракса до сада. Реч је  о 
следећим компонентама: 

 Компонента стандарда професије- поглед из угла послодаваца и света рада, 
 Компонента стандарда програма–поглед из угла образовања, 
 Компонента стандарда праћења и провере постигнућа.  

       Овако конципирана структура стандарда стручног образовања и оспособљавања  одражава 
реалност чврстих и утемељених веза света рада и света образовања.  
 
5.3 Стицање квалификација  
у стручном образовању 

 
Према међународној стандардној класификацији занимања (ISCO -88) квалификација се 

дефинише као «способност за обављање задатака и дужности у оквиру  одређеног посла» и укључује: 
• ниво квалификације  
• врсту квалификације. 
Следећи визију и мисију развоја стручног образовања и оспособљавања, питање  дефинисања  

нивоа и врста квалификације и  усаглашавање  постојеће номенклатуре са међународним документима 
постаје несумњиво приоритет и једно од централних  националних питања. Јер,  успостављен систем 
квалификација  оплакшава  процес  стручног образовања, модернизацију програма, омогућава систем 
обезбеђивања квалитета,  ефикасност система,  запошљавање оних који завршавају стручно образовање  
и омогућава њихову професионалну мобилност. Квалификација постаје и један од  директних   канала  
који обезбеђују да образовање одговори на потребе тржишта рада.  

Увођење Националног оквира квалификација у Србији  ће подржати  развој модерног, 
релевантног и флексибилног стручног образовања и оспособљавања. Главне предности овог оквира су: 
 

• обезбеђеност да квалификације  буду релевантне  економским и друштвеним потребама; 
• побољшање приступа, флексибилности и развоја у  стручном образовању и оспособљавању; 
• побољшање квалитета формалног и неформалног стручног образовања и оспособљавања; 
• обезбеђивање услова  да се образовни стандарди дефинишу и конзистентно примене; 
• обезбеђивање да  се стручно образовање и оспособљавање реализују  (и у формалном и у  

неформалном систему)  на основу квалитативних стандарда; 
• обезбеђивање међународног признавања стручних квалификација стечених у Србији.  

  
Да би се  дефинисао и  развио Национални оквир квалификација у Србији неопходно је да се 

кључни партнери у овом процесу – Министарство просвете и спорта, Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, Привредна комора и Национална служба запошљавања  договоре 
и сагласе о главним принципима, циљевима, задацима, нивоима  и садржају квалификација. Посебно је 
важно да се:   

• Формира посебно тело или тела која ће руководити  развојем Националног оквира 
квалификација; 

• Адаптира систем класификовања квалификација  и  успоставе договори о дефинисању 
нивоа образовања, а у складу са Међународном стандардном класификацијом образовања 
(ISCED 1997); 

• Усвоје правила и процедуре  за стварање квалификација; 
• Усвоје правила и процедуре за  вредновање и сертификацију; 
• Усвоје правила и   процедуре акредитације установа које  пружају оспособљавање и 

неформално образовање. 
 

Како Национални оквир квалификаицја треба да одражава  сет заједничких циљева  које су 
усвојили  социјални партнери и све интересне групе у стручном образовању и оспособљавању, то и 
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фокус у његовом развоју  треба да буде на задацима и циљевима модернизације и реформе стручног 
образовања његовом доприносу  реализацији стратешких циљева. Због тога је неопходно: 
 

• Утврдити  нивое,  карактер  и трајање стручног образовања и оспособљавања  у 
Србији  у складу са Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED 
1997); На основу таквог усаглашавња    успоставити структуру система стручног 
образовања  и оспособљавања у Србији; 

• Идентификовати сврху и обим Националног оквира квалификација, приоритете, 
ограничења и расположиве ресурсе;  

• Дефинисати  процес руковођења и    имплементације  Националног оквира квалификације; 
• Развити стратегије акредитације, вредновања и сертификације;  
• Дефинисати компетенције и кључне компетенције који се стиче у оквиру стручног 

образовања и оспособљавања; 
• Развити акциони план укупног процеса  израде Националног оквира квалификације који ће 

бити део општег акционог плана даље реформе стручног образовања и оспособљавања.  
 

Успостављање Националног оквира квалификација омогућава развој  степенастог  стручног 
образовања, што   пружа нове шансе за увођење   широких  профила занимања  и одређених 
квалификација.  

Степенаст систем обезбеђује: 
• Остваривање хоризонталне и вертикалне проходности кроз укупан систем образовања; 
• Стицање  знања, вештина, способности и кључних компетенција;  
• Образовну мобилност (доживотно учење); 
• Професионалну мобилност и лако прилагођавање новим професијама; 
• Проходност на више нивое образовања. 

5.4 Наставни програми у  
стручном образовању и оспособљавању15

 
Сви процеси и активности образовања и учења усмерени су на остваривање циљева и исхода 

образовања и морају бити усклађени, добро избалансирани али и диверсификовани да би задовољили 
шире друштвене потребе, конкретне потребе локалне заједнице и појединаца. Диверсификација 
програма, садржаја и наставних метода је једно од најсложенијих питања у реформи стручног 
образовања и оспособљавања које  омогућава увођење различитих облика програма у зависности од 
потреба профила и подручја рада и потреба локалне заједнице и саме школе. На тај начин се отварају  
могућности  увођења нових наставних метода посебно активних облика наставе и различитих 
комбинација теоријске наставе и професионалне праксе. У том процесу  кључни елементи су: 

• успостављање баланса између општег и стручног образовања, стручног теоријског 
образовања и професионалне праксе; 

• обезбеђивање вертикалне и хоризонталне проходности унутар програма у оквирима једног и 
више подручја рада; 

• увођење модулараног принципа било у целини стручног образовања и  оспособљавања, било 
по подручјима рада или у оквирима појединачних стручних школа и образовних 
институција; 

• повезивање са вишим облицима образовања и омогућавање проходности ка високом 
образовању. 

 

                                                 
15 Сегмент развоја програма у стручном образовању разрађен је у КОНЦЕПЦИЈИ СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ 
ОБРАЗОВАЊА, јануар 2004. 
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У склади са  тим програми стручног образовања и оспособљавања усмерени су на пружање 
знања, вештина и способности како ученицима тако и одраслима. Програми стручног образовања и 
оспособљавања омогућавају: 

• лични развој  учесника образовног процеса, 
• побољшање квалитета стручне оспособљености  појединаца за обављање послова;  
• задовољавање захтева радног процеса  у погледу  знања, вештина и способности 

(компетенција и кључних компетенција) које се стичу у стручном образовању и и 
оспособљавању;  

• промовисање запошљавања и доживотног учења, 
• даље образовање и оспособљавање. 
Исходи су јасно и недвосмислено дефинисана знања, вештине и  способности  који се 

постижу након одређеног програма, односно процеса образовања и учења. Као такви они чине основу 
за планирање, организацију и реализацију стручног образовања и евалуацију постигнућа и целокупног 
процеса образовања и учења. Исходи подстичу наставнике и ученике да деле одговорност за успех у 
учењу обезбеђујући и једнима и другима јасну слику о томе шта могу да очекују по завршетку 
одређеног програма односно процеса образовања и учења. 

Између једноставне «производње» исхода и образовања усмерног на исходе постоји значајна 
разлика. У образовању усмереном на исходе, исходи су дефинисани пре почетка процеса образовања и 
познати наставницима и ученицима, који у процесу учења добијају неопходну подршку у виду 
адекватаног и потпуно осмишљеног приступа у досезању исхода. То значи да исходи детерминишу и 
дефинишу процес образовања и учења и да школа и институција чији се програми заснивају на 
исходима мора да: 

• идентификује исходе одређеног програма, експлицира их и учини потпуно јавним и 
познатим свим заинтересованим. 

• елаборира начине организације наставе и учења кроз које исходи досежу, односно на основу 
којих ученици могу бити успешни у досезању исхода. 

 
Исходи у стручном образовању и оспособљавању дефинишу се у складу са стандардим  

занимања, концепцијом и врстом образовног профила, нивоом и карактером квалификације и 
занимања.  
 
5.5 Образовање одраслих16

 
Крупне социјалне, економске, техничко технолошке и демографске промене са којима се 

суочава Србија намећу потребу да се креира отворен и флексибилан систем образовања одраслих који 
комбинује све нивое, облике и путеве учења од елементарног до високошколског, иницијалног и 
континуираног, формалног и неформалног и који отвара могућности за доживотно учење, унапређење 
људских потенцијала и успешну интеграцију Србије у европски културни и економски 
простор.Политика и стратегија стручног образовања и оспособљавња одраслих и идентификовање 
њихових непосредних циљева и задатака се заснива на премиси да је образовање одраслих: 
 

1. Манифестација доживотног учења и интегрални део целовитог система образовања; 
2. Снажан фактор економског развоја, повећања продуктивности и конкурентности привреде, 

унапређења запошљавања и запошљивости; 
3. Коректив редовног система образовања (пружа другу шансу за стицање релевантних знања 

и вештина);  

                                                 
16 Концепт образовања одраслих постављен је и разрађен у „Концепцији стручног образовања у Србији“, „Политици развоја 
образовања одраслих у Србији“ и „Стратегији развоја образовања одраслих“. 
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4. Иновативни механизам система образовања и учења (подручје које брзо реагује на потребе 
привреде и тржишта рада, технолошке промене, у које се уводе и тестирају нови профили, 
програми, вештине, компетенције и које је флексибилно и отворено за нове начине и облике 
рада и учења); 

5. Основни начин да се подржи лични развој и могућност појединца да: 
• буде запослен, 
• оствари већу зараду, 
• стекне независност, 
• остане здрав и активан, 
• обавља квалитетније послове, 
• ојача породицу и охрабри независност њених чланова. 

 
Основне активности у овој области  обухватиће заједничку активност кључних актера у 

подручју стручног образовања и  оспособљавања на: 
• повећању партиципације одраслог становништва у програмима и пројектима образовања и 

учења; 
• успостављању широке мрежа разноврсних институција и организација за образовање 

одраслих; 
• подстицању продукције програма, пројеката и активности образовања и учења одраслих 

који су релевантни за социјални и економски развој,  за повећану запошљивост радно 
активног становништва (програми за тржиште рада и програми континуираног образовања). 

 
На оперативном нивоу то подразумева: 
 

• развој и институционализацију социјалног партнерства и укључивање социјалних партнера 
у истраживање и артикулацију потреба за образовањем и оспособљавањем, обликовање 
програма и валидацију образовања; 

• развој механизама и капацитета за управљање образовањем (адекватан  нормативни оквир и 
формирање јединица за образовање  одраслих  у Министарству просвете и спорта и 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике); 

• развој система (институција и процедура) осигурања квалитета и система акредитације и 
сертификације као његовог саставног дела. 

 
5.6 Реализација стручног образовања и 
оспособљавања 
 
5.6.1 Мрежа стручних школа 
 

Једна од базичних претпоставки економског развоја је постојање образовних установа које ће 
школовати потребне стручњаке различитих нивоа образованости и оспособљености за рад. То је 
могуће уколико је мрежа стручних школа усаглашена, или бар претежно усаглашена, са структуром 
привреде на регионалном и локалном нивоу. 

Велике диспропорције постоје и између жеља ученика и родитеља  и капацитета школа у 
појединим подручјима рада. У трогодишњим школама велика је потражња за профилима у области 
личних услуга,  трговине, угоститељства и администрације док су профили повезани са производњом 
(у машинском инжењерству, обради метала, рударству итд.) врло ниско котирани у жељама младих 
људи. У четворогодишњим школама потражња за медицинским  и комерцијалним услугама, трговином 
и туризмом је дупло већа од слободних капацитета ових школа. То показује да тренутна понуда 
стручног образовања и  оспособљавања више не одговара захтевима друштва и да  недостаје 
флексибилност прилагођавања новим условима и захтевима појединаца 
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Средње стручне школе чине  три четвртине укупне средњошколске мреже у Србији и њихова  
унутрашња структура је веома хетерогена. По својој унутрашњој структури  и организацији највећи део 
стручних школа је мешовитог карактера, односно организује наставни процес за два или више подручја 
рада. Најмањи број стручних школа  су школе у којима се организује настава за једно подручје рада. 
Такве школе су углавном смештене у велике градске центре, док стручне школе у малим центрима и 
сеоским подручјима су мешовитог карактера.  

Даљи развој и усавршавање мреже средњих стручних школа и образовних институција  
засниваће се на принципу диверсификације и флексибилности, што ће  директно значити усавршавање 
мреже средњих школа и установа за стручно образовање и то на основу националних, регионалних и 
локалних  критеријума за успостављање мреже средњих стручних школа и образовних 
институција.  
 Дефинисање националних, регионалних и локалних критеријума за  успостављање мреже 
средњих стручних школа и образовних институција  уважиће и засниваће се како на укупним 
економским  и привредним карактеристикама развоја   државе, региона/подручја   и  локалних 
заједница,  тако и  на географским, демографским и културним  специфичностима  региона и локалних 
заједница. Постојање ова три нивоа критеријума значиће  и статусно  и финансијско позиционирање 
средњих стручних школа и образовних институција:  

1. Школе  на које се примењују  национални критеријуми су уникатне  школе и школе од 
посебног националног интереса за  које држава има посебан интерес. Национални 
критеријуми  дефинишу све потребне  елементе и предуслове које ове школе треба да 
испуњавају да би биле у овој категорији (нпр. интернатски смештај, посебни облици 
педагошког и практичног рада, специјалне уметничке школе, итд).  

2. Школе  које се оснивају на основу регионалних  критеријума се велике урбане школе и 
школе које оснивају привредни региони и које покривају већу територију (независно од 
административне  структуре округа). Ове школе настају као директан одговор на потребе  
привреде  одређеног подручја  и  представљају  значајан економски и привредни ресурс  тог 
подручја. Оне то остварују непосредним повезивањем регионалних привредних комора,  
регионалних служби тржишта рада, послодаваца и професионалних институција. Основна 
мисија оваквих школа јесте припремање ученика за рад  у областима које траже средње 
образовање, занатско образовање, али и познавање високих технологија.  

3. Школе за које би се примењивали локални критеријуми би биле  флексибилне школе са 
малим одељењима, које имају могућност  брзе промене профила и подручја и лакшег 
прилагођавања  наставног програма новим захтевима који долазе из света рада. То  би биле  
школе које су чврсто везане за социјалне партнере и потребе локалне зајендице, које имају 
развијену проширену делатност и   обезбеђене услове за остваривање професионалне 
праксе.Локални критеријуми треба да уваже и  економске, културне и демографске 
карактеристике локалних подручја. 

 
Све критеријуми морају бити праведни, прецизни,  видљиви, јасни, свеобухватни и 

финансијски утемељени. Критеријуми треба да уваже  постојеће стање и  могућности али  и захтеве  
даљег развоја стручног образовања и оспособљавања. Праћење   оствареног квалитета  и успеха школа 
биће основа за стално процењивање статуса школа  и   припадност одређеној категорији критеријума.  

У складу са  оваквом структуром мреже биће и дефинисана уписна политика  на  националном 
нивоу. У том смислу  неопходно је  уважити и следеће захтеве: 

• омогућити  отварање  средњих стручних школа за  образовање одраслих; 
• појачати развој занатских профила и  омогућити отварање посебних центара за занатско 

образовање у сарадњи са Привредном комором и другим социјалним партнерима; 
• отворити средње стручне школе  за реализацију различитих програма, за комбинацију 

општег и стручног образовања а у  складу са потребама средине и могућностима школе за 
остваривање  оваквих програма  итд. 
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Увођење критеријума као основе за структурирање мреже средњих стручних школа и 
образовних институција захтева и  промену  њихове досадашње унутрашње организације. 
Диверсификација облика и модела обухватиће више аспеката организационих структура како би се 
обезбедило ефикасније и економичније организовање школа и образовних институција. Да би се то 
обезбедило неопходно је развити сет потребних стандарда  за   структурирање и организацију средњих 
стручних школа и образовних институција (број одељења, број ученика, број наставника, потребна 
опрема, опремљеност  школских радионица итд). 
 
5.6.2 Наставна опрема и средства 
 

   Даљи развој стручног образовања и оспособљавања   захтева модернизовање  опреме и 
наставних средстава у стручним школама. Постојеће стање показује да је опремљеност стручних школа 
наставном опремом и средствима различита и   варира од школе до школе. На обим и ниво 
опремљености посебно  специјализованом опремом за извођење наставе стручних предмета  утичу 
различити фактори – спремност  и могућност локалне заједнице, учешће и ангажовање послодаваца, 
компанија и способност школских колектива. Међутим, без обзира на појединачне примере, школе не 
могу да адекватно прате  убрзан развој технологија које су кључ веће продуктивности у модерној 
економији. Због тога је неопходно развити комплексан приступ савременом опремању стручних школа 
који ће укључити и социјалне партнере, посебно послодавце и компаније које могу у великој мери да 
помогну школама у овом процесу. Сарадња стручних школа и свих интересних  актера социјалног 
партнерства - послодаваца, компанија, малих и средњих предузећа, државних институција,  пословних 
асоцијација -  треба да обухвати неколико аспеката: 

• успостављање формалних  уговора о сарадњи између школа, послодаваца и привредних 
предузећа, којима би се регулисала заједничка питања, посебно остваривање практичне 
наставе и  професионалне праксе и  коришћење  савремених опрема у компанијама у 
области образовног процеса. Овим уговорима дефинише се одговорност, права и обавезе  
свих учесника – школа,  послодаваца, компанија, професионалних организација и осталих; 

• организација и реализација заједничких пројеката и активности стручних школа и  
привредних организација, компанија и послодаваца; 

• јачање локалних и регионалних иницијатива  у области подстицања савременијег  опремања 
стручних школа; 

• формирање мањег броја добро опремљених тренинг центара, у оквиру постојећих стручних 
школа, чије би ресурсе користили ученици различитих школа и из различитих делова 
Србије. Ови центри  могу остваривати и улогу регионалних центара за стручно усавршавање 
одраслих и то како оних који већ имају посао, тако и оних који ће до посла тек доћи у 
будућности; 

• модернизовање и  враћање у функцију школских радионица  као  базичног ресурса у 
школама за остваривање практичног рада. 

 
5.6.3 Улога  стручне школе 
  

Процес развоја стручног образовања и оспособљавања и дефинисање нове визије и мисије 
стручног образовања  захтевају и другачију улогу стручних школа. Поред традиционалне улоге коју 
школа има у оквиру формалног система образовања, а која се утврђује законима и подзаконским 
актима и обухвата елементе реализације образовног процеса,   школа добија и следеће улоге: 

1. Нова  одговорност  стручне школе у оквиру процеса развоја и модернизације стручног 
образовања. То значи да школа дефинише своју улогу, функције и  одговорности  за 
успешну  реализацију образовног процеса, обезбеђивање квалитета тог процеса и  његово  
стално осавремењавање и усавршавање.  Овај процес школа остварује у  сарадњи са 
Министарством просвете и спорта и Заводом за унапређивање васпитања и образовања, 
посебно Центром за стручно и уметничко образовање. 
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2. С обзиром на захтеве које тржиште рада, посебно на локалном и регионалном нивоу,  
поставља пред стручно образовање школа добија  и много флексибилнију улогу у  
програмској области.То  значи да  стручна  школа може да понуди већи избор  различитих 
програма, који су акредитовани или одобрени од стране Министарства просвете и спорта. 
Ови програми су намењени ученицима и одраслим полазницима и могу да имају различито 
трајање и да обезбеђују различите квалификације. На тај начин школа  успоставља 
флексибилне везе са локалним тржиштем рада и својом понудом одговара на њихове 
потребе. У исто време школа пружа могућност даљег образовања и професионалног развоја. 
Овакву флексибилну улогу школа остварује у сарадњи са Министарством просвете и 
спорта, Министарством рада, запошљавања и социјалне политике; социјалним партнерима, 
локалном самоуправом. 

3. Нову улогу школа добија и у погледу непосредне организације  образовања унутар школе – 
посебно у областима развоја људских ресурса, организације рада,  управљања и школског 
менаџмента.  

 
 
5.7 Развој људских ресурса   
Стручно усавршавање наставника 
 

Конкурентност стручног образовања на националном и глобалном тржишту зависиће од квалитета 
професионалне припреме, а она, између осталог, и  од квалитета кадра који ради у образовању. Оно 
што одликује актуелно стање у области усавршавања наставника у стручном образовању у Србији и 
што се мора уважити у дефинисању стратегије  новог концепта јесте: 

 

• Одсуство система сталног стручног усавршавања и професионалног развоја наставника и 
сарадника.  

• Недостатак законске регулативе о наставном кадру, уопште,  која би укључила начин 
иницијалне и професионалне припреме, усавршавање, критеријуме за регрутовање и 
механизме социјалне и професионалне промоције. 

• Недостатак утврђених стандарда знања и педагошких вештина које наставници и сарадници 
треба да поседују. 

• Неадекватни програми за иницијално педагошко и психолошко припремање наставног кадра 
за стручне школе на универзитетима. 

• Потпуно занемаривање информационе технологије као могућег ефикасног ослонца за 
професионални развој наставника и модернизацију метода и техника наставе и учења и 
потребу стицања функционалне писмености. 

• Недовољна свест о  неопходности ослањања на сопствене снаге , односно  на развој на нивоу 
школе. 

 

Постојеће школе и кадар у њима одсликавају традиционални концепт школе из централизованог 
школског система,  технички и материјално су неадекватно опремљене, а наставни и инструкторски 
кадар (наставници практичне наставе) је  резултат одсуства било какве политике селекције и 
професионалног развоја.  Дугогодишње одсуство програма усавршавања (са кратким двогодишњим 
периодом покушаја успостављања система професионалног развоја)   учинило је да већина 
наставника чак није ни информисана о савременим педагошким поступцима. Такође, изражен је 
тренд запошљавања наставника према понуди, а не према потреби. Велики број наставника нема 
иницијалну припрему за обављање посла којим се баве (наставници стручних предмета и практичне 
наставе), као ни менаџерске способности (директори, стручни сарадници и административно 
особље) неопходне да стручно образовање оствари зацртану мисију. Због тога, почетна стратегија 
треба да буде оријентисна на:  
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• обнову и модернизацију система усавршавања и обуке приправника у настави;  
• подршку актуелној реформи стручног образовања и  оспособљавања; 
• подизање општег нивоа педагошких способности и вештина наставника;  
• функционално описмењавање и  
• постављање темеља за континуирано образовање. 

 

Модернизацију система усавршавања наставника треба започети побољшањем педагошких 
способности и вештина наставника и сарадника како би били што адекватније припремљени за  
примену новог програма, градећи истовремено  систем који ће повезивати иницијално и 
перманентно образовање. Тако успостављен процес развоја водиће ка пуној професионализацији 
наставног особља и омогућити стално  усклађивање са глобалним и технолошким променама у 
свету рада.  На тај начин, нови  концепт сталног стручног усавршавања наставника  представља део 
развоја укупне политике и стратегије развоја стручног образовања и оспособљавања. 

 
Циљ новог концепта је да се наставници ''опреме''функционалним знањима и вештинама које 
ће им помоћи не само да успешно примене нове реформисане програме већ и да активно и 
креативно учествују у даљем развоју стручног образовања и сопственом професионалном 
развоју.  

За разлику од традиционалног модела, нови концепт промовише културу сталних промена и 
системски приступ утврђивању потреба и понуде могућности за професионални развој.  То значи да 
се као базични принцип  уводи планирање и дефинисање програма и начина усавршавања сходно 
идентификованим потребама и могућностима на нивоу школе, локалне заједнице, региона, 
професионалних организација (удружења наставника) или група професионално повезаних школа. 

 

5.7.1 Карактер новог концепта 
 

Систем  професионалног развоја наставника, сарадника и администратора у стручном образовању и 
оспособљавању треба да буде отворен и динамичан, повезан са свим  релевантним институцијама 
(универзитети, научне установе, просветна администрација) професионалним организацијама, 
социјалним партнерима и групама стручњака. Сарадња са  социјалним партнерима (локална заједница 
и локална/регионална привреда)  у организовању усавршавања одражава се кроз програмску понуду и 
потражњу за одређеним профилима и нивоима стручности (школски развојни програми).  

Примена системске анализе у обликовању дугорочне и краткорочне политике усавршавања 
наставника и сарадника у стручном образовању треба да допринесе не само реалистичности и  
рационалности  већ и  одрживости овог система што се обезбеђује и успостављањем функционалних 
веза између  иницијалног образовања, индукције (приправничке обуке) и перманентног усавршавања и 
напредовања у служби, као и између професионалне и социјалне промоције наставника, а достизање  
тог нивоа претпостаља одређене законске мере и темељну реформу високог образовања у коме се 
кадрови за рад у школи припремају.  

Нови систем усавршавања уважава разлике које постоје међу наставницима стручних школа, 
како у погледу претходног/иницијалног образовања, тако и у погледу професионалног ангажмана (рад 
у теоријској настави, извођење практичне наставе, педагошко-психолошка подршка,  документационо-
библиотечка подршка, менаџмент и администрација). Треба имати у виду и да је реч о одраслим 
особама те да програми и начини  усавршавања треба да поштују принципе образовања одраслих и да 
истовремено одговарају актуелним и будућим потребама наставника и њиховој тежњи ка напредовању 
у каријери, као и да им омогуће активно учешће у процесу сопственог усавршавања.  

С обзиром на разноликост струка и профила, на мали број школа за поједина занимања, на 
уникатне школе,  на образовање одраслих и особа са посебним потребма,  нови систем усавршавања 
запослених у средњим стручним школама мора да буде диверсификован и веома флексибилан, са 
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становишта организације, метода и средстава која се користе. То значи висок степен доступности 
програмима и могућностима за иновирање и доградњу професионалних  способности, употребом 
разноврсних извора,  локација и канала усавршавања: непосредна комуникација (семинари, предавања, 
радионице, дебате итд); е-learning; мултимедији; on-line програми; методички приручници и тако даље. 
 Систем који се овом концепцијом дефинише почива на следећим стубовима: 
 

• развој и усавршавање на нивоу школе;  
• савремене методе наставе и учења; 
• нове информационе технологије;  
• развој професионалне сарадње и партнерства. 

 
Информационе технологије (мултимедији и Интернет)  су у овом концепту један од веома 

важних стубова сталног усавршавања наставника и то: као подручје функционалног описмењавања и 
као средство трансмисије програма, размене идеја и стваралаштва. То значи да наставници 
истовремено треба да стекну компјутерску писменост и развију вештине коришћења информационе 
технологије у настави, у саморазвоју, сарадњи, планирању, размени идеја. 

 
Усавршавање на ниову школе (професионални развој на нивоу школе и школски развојни 

програми) има вишеструке предности - од рационализације потрошње  до развоја који је ослоњен на 
свакодневну педагошку праксу  (идентификовање и решавање педагошких проблема) и  стварање 
одговора на потребе ученика и привреде. За успешну примену овог модела, биће неопходна 
трансформација школских библиотека у школске ресурсне центре, као својеврстан вид подршке 
професионалном развоју наставника  и примени савремених метода наставе и учења. 

 
Увођење нових педагошких метода  немогуће је без повезаности  развојних програма на 

нивоу школа и програма за педагошко и психолошко усавршавање. Због тога, њихово усвајање обавеза 
је свих наставника, а циљ је да се подстакну креативни приступи планирању и извођењу наставе и 
практичне наставе за ученика. Оно што посебно одликује овако конципиран систем усавршавања јесте 
обавеза да савремене методе наставе и учења буду истовремено и садржај и метод педагошко-
психолошке обуке наставника. Иновирање метода рада треба да доведе то битне промене а то је 
померање тежишта са наставе на учење. Реч је заправо о примени конструктивистичког принципа у 
процесу наставе и учења: уместо испоруке знања, ученике треба оспособљавати за конструкцију знања, 
а то значи да и усавршавање наставника треба да има исте карактеристике. Код усавршавања 
наставника акценат треба ставити на повезивање стручног искуства и нових педагошких идеја и 
решења. 

    
Размена идеја и партнерство у решавању педагошких проблема и изради школских развојних 

програма и програма  оспособљавања  ученика су још један од стубова на којима треба да се заснива 
овај систем. Због тога, систем сталног стручног усавршавања наставника, сарадника и управе треба да 
води ка стицању низа специфичних вештина и знања, која нису у категорији педагошких и уско 
стручних. Реч је о знањима и вештинама из домена  управљања, утврђивања потреба, планирања 
развоја, комуникације, коришћења информационе технологије, имплементације нових програмских 
решења, анализе ефикасности и тако даље. 
 
 Посматрани са становишта постојећег стања и пројекције развоја стручног образовања, 
очекивани исходи усавршавања наставника, требало би да буду: 

 

• Добра стручна и педагошка знања и вештине за примену савремених облика метода и 
средстава наставе и учења. 

• Тумачење наставног програма као оквира за процес активног учења у настави.  
• Отвореност за промене и разумевање реформе. 
• Комуникационе способности и способности вођења ученика у процесу учења. 
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• Професионална радозналост и потреба за усавршавањем. 
• Функционална писменост - професионална, социјална, компјутерска,  медијска.  
• Умеће коришћења различитих извора и локација у остваривању школског програма. 
• Умеће планирања  и развијања иновативних приступа и наставних програма 
• Сарадничке вештине, способност за рад у тиму и идентификовање потреба привреде и 

ученика. 
• Способност преузимања одговорности и иницијативе за сопствени професионални развој и 

развој стручног образовања. 
• Умеће планирања, евалуације и самоевалуације.    
 

5.7.2. Предуслови за операционализацију концепта 
 
 Да би ова концепција стручног усавршавања наставника и другог школског особља била 
преточена у програме и конкретне активности неопходно је да се: 
 

• Посебним  законским (подзаконским) актом регулише укупна област стручног усавршавања 
и професионалног развоја наставника и сарадника стручних школа.  

• Дефинишу стандарди знања и вештина које наставници треба да поседују, с обзиром на 
посао који обављају у школи. 

• Утврде критеријуми за професионалну и социјалну промоцију наставника, који би доцније 
били укључени и законске акте. 

• Дефинише профил тренера и улога институција као што су факултети, Завод за 
унапређивање васпитања и образовања, Министарство просветеи спорта, школе. Веома је 
важно да се већ у првим корацима успостављања система, јасно разграниче обавезе и 
дужности потенцијалних актера, као и да се поставе стандарди за будуће тренере. 

• Утврди карактер и форма програмске понуде за усавршавање и начина подршке саморазвоју 
наставника.  

• Обави припрема директора, школских инспектора и саветника и локалних партнера за 
подршку имплементацији планираних активности на усавршавању. 

• Дефинишу механизми праћења и интерне и екстерне евалуације ефикасности примењених 
програма и начина усавршавања. 

 
 

6. Обезбеђивање квалитета 
 
6.1 Осврт 

 
Систем обезбеђивања квалитета има кључну улогу у функционисању и развоју образовања. 

Постоје четири кључна појма која  су суштинска за разумевање  овог система. То су: обезбеђивање 
квалитета, унапређивање квалитета, евалуација квалитета и управљање квалитетом. Њихов основни 
циљ јесте да унапреде    и побољшају квалитет стручног образовања, како у целини тако и на 
појединачном нивоу. 

Систем  обезбеђивање квалитета  у области стручног образовања  и оспособљавања има 
вишеструке функције и циљеве. Пре свега: 

 
• Даје одговоре на критична питања актерима  у школи,социјалним партнерима и онима који 

су одговорни за систем  стручног образовања; 
• Открива примере добре праксе; 
• Унапређује  образовни систем ; 
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• Обезбеђује повратне информације; 
• Унапређује  планирање развоја, праћења и вредновања; 
• Ограничава разлике, омогућава поређење на свим нивоима; 
• Обезбеђује  одлучивање свих  заинтересованих група; 
• Пружа целокупну  слику и кохерентан  преглед на све сегменте стручног образовања; 
• Обезбеђује повратну информацију за даље планирање  развоја и постигнућа; 
• Уважава локалне и регионалне потребе. 
 
Сам процес обезбеђење квалитета захтева два нивоа  делатности: 
• национални ниво - усаглашене смернице на националном    нивоу ослонац су за 

усаглашавање свих активности усмерених ка квалитетном образовању за све. У 
обезбеђивању квалитета образовања Министарство просвете и спорта може да користи 
комбинацију четири врсте индикатора: интерне индикаторе школског успеха; 
организацијске индикаторе; есктерне индикаторе школског  успеха и индикаторе 
ефикасности кадра.  

• ниво школе -  сагледавање  нивоа постигнућа у свим областима живота и рада школе  
предуслов је  за побољшавање образовно - васпитног  рада и отуда је потреба савремене 
школе. Термин  „квалитетна школа“ је еквивалентан „ефективној“ и „ефикасној“ школи.17 

 
  

Систем   успостављања квалитета у стручном образовању и оспособљавању у Србији  садржи 
следеће компоненте: 

• Процењивање, праћење и вредновање  образовања  и формирање пратеће базе података. Ово  
се операционализује на два нивоа: 1) кроз самоевалуацију средњих стручних школа; и 2) 
кроз обезбеђивање  квалитета на централном нивоу; 

• Имплементацију система за обезбеђивање квалитета на националном и локалном нивоу. 
 

 Очекивана постигнућа у односу на систем квалитета у образовању у Србији до 2006. године  
могу се сврстати у три основна сегмента: 

 
• Школе уз сарадњу и подршку Министарства просвете и спорта и других институција развијају 

систем квалитета користећи усаглашене индикаторе квалитета путем самоевалуације,. 
• Школе се међусобно умрежавају према својим потребама, подржавајући се узајамно и 

размењујући примере добре праксе у циљу побољшања квалитета сопственог рада, 
• Информисаност о предузетим корацима и фазама је континуирана, објективна и транспарентна. 

 
Систем обезбеђивања квалитета у стручном образовању и оспособљавању  мора бити заснован 

на реалним основама и морају га прихватити сви интерни и екстерни актери стручног  образовања.  
Систем мора бити ефикасан, делотворан и економичан, да у себи садржи  компоненту отворености, да 
је јаван и доступан свим заинтересованима како учесницима образовног процеса тако и социјалним 
партнерима и широј јавности. Он се  заснива на процењивању, праћењу и вредновању  услова, процеса 
и исхода у стручном образовању, а метод на коме систем почива је - самоевалуација. Да би се 
извршило вредновање  свих сегмената стручног образовања и оспособљавања прво се  успостављају 
процедуре, технике и инструменти  за спровођење самоевалуације. Применом тих инструмената и 
технике  процењује се тренутно стање, успоствљају вредносне скале  за сваки успостављени индикатор 
који дефинише кључне области стручног образовања и оспособљавања. На основу индикатора и 
вредносне скале школа процењује квалитет рада и израђује посебан докуменат (Развојни план) са свим  

                                                 
17 Ефективност значи обим  постизања  утврђених циљева и задатака на нивоу школског програма . Ова ефективност  може 
бити посматрана у односу на квалитет, квантитет, једнакост или неједнакост  реализације наставног процеса у школи. 
Ефикасност  значи обим  остварених резултата на нивоу школе. 
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процењеним сегментима и акционим  планом  којим се дефинишу актери, рокови и реализација 
процеса  унапређења квалитета образовања. 
 Развој система обезбеђивања квалитета у периоду  до 2006. године  обухвата следеће области 
деловања: 

 
• осигурање објективних и транспарентних ослонаца за успостављање система квалитета, који 

су  усаглашени на свим нивоима, 
• пружање подршке свим актерима у образовно-васпитном процесу унутар и ван школе за 

побољшање квалитета рада. 
 
 
6.2 Оцењивање и испити 

 
Стратегија развоја стручног образовања која се заснива на  исходима и одређивању ефеката 

наставе као очекиваних промена у понашању ученика (очекиване промене су исходи)18, захтева да 
оцењивање буде основа сталног процеса учења и појединца и друштва. Све методе и стратегије 
оцењивања, као и начини олакшавања учења, треба да буду оријентисани према овом циљу. Примена 
разноврсних метода и поступака проверавања и оцењивања значајно одређује и слику коју о својој 
улози у образовању и настави изграђују и ученици.Оцењивање које реализују наставници у разреду  
јесте интегрални део укупног  наставног процеса и процеса учења  (и  самог  наставног програма). Кроз 
процес учења наставници добијају информације о напретку ученика , али и о активностима које треба 
додатно да ураде.  

Актуелни реформски покрет у оцењивању треба да подстакне наставнике да размишљају о 
оцењивању, шире него што је испитивање, тестирање и коришћење резултата тестова при одређивању 
ученичких нивоа и рангирању. Актуелна су два оквирна принципа оцењивања: 

- принцип оцењивања садржаја: оцењивање треба да рефлектује најважнији садржај који 
ученици треба да усвоје; 

- принцип оцењивања процеса учења: оцењивање треба да подстакне учење наставног 
предмета и унапреди наставну праксу.  

Ови принципи директно воде примени алтернативних облика оцењивања за добијање потпунијих 
информација о томе шта су ученици научили и шта су способни да ураде са својим знањем, као и постизању 
детаљније и благовременије повратне спреге са ученицима да би се сагледао квалитет њиховог учења. 

Примарни циљ оцењивања ученика јесте побољшање  процеса учења а непосредни задаци  
омогућавају:  

• ученицима да добију информације о  свом  успеху у достизању и остваривању дефинисаних исхода, 
тешкоћама у процесу учења;  

• наставницима да добију инструкције о начину и обиму  ученичке реализације  планираних 
активности као и о томе како је примењен садржај модула; 

• наставницима да добију дијагностичке информације  о тешкоћама  које ученици имају у 
прихватању садржаја и сугеришу додатне активности које треба да побољшају наставу; 

• наставницима да добију информације о томе како ученици виде  и одговарају на реализован 
садржај и структуру модула; 

• наставницима да хармонизују наставу са дефинисаним исходима као стални процес. 
 
Испити 
 

Завршним испитом проверавају се стечене стручне компетенције кандидата по завршеном 
образовању за одговарајући образовни профил.  

                                                 
18 Термин ''исход'' интегрише значења следећих појмова: ефекти наставног процеса остварени на нивоу понашања 
и постигнућа ученика, резултати наставе препознатљиви у понашању ученика; манифестације компетенција. 
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Образовни профил није увек еквивалентан једном занимању већ скупу сродних занимања. 
Стога се савладавањем наставног програма за један одређени образовни профил стичу компетенције за 
једно или више сродних занимања. Листа компетенција, као и знања и вештина које их омогућују 
саставни је део огледног наставног плана и програма за сваки образовни профил. У оквиру завршног 
испита ученик изводи одређен број радних задатака којима се проверавају прописане компетенције 
који је једнак броју прописаних компетенција за дати образовни профил.  

Завршни испит се спроводи у школама, производним погонима и радионицама (школским или 
у склопу занатских радњи) где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао у току свог 
школовања. Завршни испит за ученика може трајати највише три дана. 

Испитна комисија даје оцену о стечености прописаних компетенција. Комисија  има најмање 
три члана и три заменика, делимично је екстерна и чине је:  

• два наставника стручних предмета за дати образовни профил, од којих је један 
председник комисије и 

• представник послодаваца – мајстор у датој области. 
Представника послодаваца предлаже Привредна комора Србије у сарадњи са Унијом 

послодаваца, одговарајућим пословним удружењима и Заводом за унапређивање образовања и 
васпитања - Центром за стручно и уметничко образовање. У комисији пред којом кандидат полаже 
завршни испит не може бити представник послодавца код кога је кандидат обавио практичан део 
наставе. Центар води базу података о члановима испитних комисија. 

Школа одређује ученику ментора из реда наставника стручних предмета, који је обучавао 
ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање теоријског и практичног 
дела завршног испита. Ментор може да присуствује самом завршном испиту, али не учествује у 
оцењивању кандидата.  

За сваку прописану компетенцију утврђује се листа радних задатака. Завршни испит се обавља 
кроз два односно три радна задатка у зависности од профила. Успех на завршном испиту зависи од 
укупног броја бодова које је ученик стекао извршавањем свих прописаних радних задатака. 

Листу радних задатака за проверу компетенција припрема Центар у сарадњи са 
координаторима радних група за израду огледних наставних програма и наставницима огледних 
школа. Сваки радни задатак је стандардизован.  

Ученик који је положио завршни испит стиче право на издавање дипломе о положеном 
завршном испиту. Уз диплому ученик добија листу стечених компетенција за дати образовни профил 
уз називе радних задатака којима су те компетенције проверене и општи успех на завршном испиту. 
Диплому са листом стечених компетенција потписују председник испитне комисије и директор школе. 
  

Стручном матуром проверава се степен усвојених знања и вештина, као и усвојених 
стручних компетенција по завршеном четворогодишњем образовању. Она је  структурирана тако да се 
проверавају теоријска и практична знања и вештине. Део матурског испита постављен је пројектно да 
би се могле проценити опште и стручне компетенције.  

Стручна матура  може бити делимично или потпуно екстерна. Центар за стручно и уметничко 
образовање води базу података испитних  задатака. Сви задаци се стандардизују.  

Полагањем стручне матура ученици стичу право на рад али и на наставак образовања на 
одговарајућим (матичним) вишим школама и факултетима у складу са  дефинисаним условима 
пријема.  

 
Испит за проверу оспособљености полажу ученици, односно одрасли након завршеног 

програма обуке или оспособљавања  или након завршеног првог и другог разреда средњег стручног 
образовања.  Практични део испита  којим се проверава  стечена  способност за обављање одређених 
послова (радне компетенције) може се полагати у школи  и у институцијама ван школе уколико су те 
установе акредитоване за реализацију ових испита и раде по акредитованим програмима. 

Мајсторски и специјалистички  испити  полажу се  након мајсторског, односно 
специјалиситчког  образовања. Испит обухвата теоријски и практични део и реализује се у  
институцијама које су  акредитоване за извођење испита и раде по акредитованим програмима.  
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Сви испити се полажу према посебној процедури  коју дефинише Центар за стручно и 
ументичко образовање у оквиру Завода за унапређивање васпитања и образовања.  
  
6.3 Праћење реализације нових програма 
 

Потпуна слика о квалитету огледног наставног програма ствара се тек при његовој 
имплементацији у школској пракси. Да би процес имплементације био успешан потребно је да буде 
перманентно праћен како би се могле извршити  правовремене измене у свим  елементима – наставном 
плану, временској организацији наставе, наставним садржајима, наставним методама, усавршавању 
наставника који га остварују 

Да би се путем образовног система створили стручњаци одређеног профила, мора бити 
испуњено неколико претпоставки: 

• постојање одговарајућег наставног програма; 
• припремљеност школа за реализацију наставног програма у погледу испуњености услова 

простора и опреме;  
• постојање стручно оспособљеног наставног кадра у школи; 
• адекватна припрема наставника и помоћних наставника за примену новог наставног 

програма; 
• дефинисан систем праћења и вредновања реализације наставног програма на нивоу школе и 

нивоу Републике. 
Тек када се сви предуслови овог процеса испуне може се очекивати жељени резултат.  

 Праћење процеса реализације наставног програма је једна од најважнијих карика у овом ланцу. 
Уколико се овај процес добро осмисли онда ће сам ток реализације дати одговоре о предвиђеним 
наставним плановима, садржајима и методама. У којој мери нови наставни програм обезбеђује 
постигнуће предвиђених стручних знања, а нарочито вештина и способности, може да се уочи тек у 
последњим разредима, т.ј. по завршетку образовног процеса за  одговарајући образовни профил. 
Уочени недостаци наставног програма или самог начина реализације, могу се, у том случају, отклонити 
″у ходу″, што је и најрационалнија карактеристика огледа.  

Школа формира комисију за праћење реализације сваког огледног програма. Уколико у школи 
постоји више огледних образовних профила, у оквиру једног или више подручја рада, школа може 
формирати јединствену школску комисију, али у њој мора бити заступљен  по један представник 
наставника који реализује наставу стручних предмета у сваком огледном образовном профилу. 
 
6.4 Акредитација и сертификација 
 
 Да би се постигла боља веза са захтевима тржишта рада и остварили они принципи на којима 
почивају савремени економски процеси, посебно у сфери глобалних промена, потребно је јачање  
неформалних облика оспособљавања у сарадњи са послодавцима у свим секторима. Основа за развој 
ове сфере стручног образовања и оспособљавања је: 

• успостављање система акредитације; 
• успостављање система сертификације; 
• дефинисање улоге и циља неформалних облика образовања и њихов однос према 

формалном систему  стручног образовања. 
Сертификатни систем образовања је један од начина на који се неформално образовање и учење 

повезују са системом стручног образовања и запошљавања. Сврха сертификатног система је да 
омогући стицање валидних јавних исправа или сертификата стручних квалификација, без обзира на пут 
којим се до њих стигло. Оспособљеност стечена кроз сертификатни систем заснива се на усвојеним 
стандардима занимања и стандардима образовања што јој обезбеђује препознатљивост у различитим 
радним окружењима и националном тржишту рада.  

Добро структуиран и транспарентан систем акредитације и сертификације обезбеђује  
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• квалитет образовања и препознатљивост стечених квалификација и сертификата; 
• валидне информације о институцијама/организацијама и програмима/модулима образовања 

и оспособљавања који воде до стручних квалификација; 
• мобилност радне снаге, брже запошљавање и континуирано образовање. 

Основни „контекстуални“ предуслови за развој и успостављање адекватног система 
акредитације и сертификације су: 

• систем социјалног партнерства у образовању,  
• релевантан национални оквир квалификација, 
• стандарди занимања, 
• стандарди образовања, 
• модуларни програми,  
• систем осигурања квалитета. 

 
6.4.1 Акредитација 

Основна сврха акредитације је осигурање и унапређење квалитета у образовању. У стручном 
образовању и оспособљавању акредитација има троструко и јединствено значење. Она је: 

• процес екстерне евалуације институција/организација и програма/модула образовања у 
складу са претходно дефинисаним стандардима и процедурама;  

• акт формалног признавања (одобрења) институције и/или програма од стране надлежног 
тела, институције и организације; 

• гаранција производа и услуге или делатности и активности.  
 

Развој и успостављање система акредитације претпоставља: 

• институционализацију социјалног партнерства у стручном образовању (легислативна основа 
и споразум социјалних партнера) и оснивање Националног савета за стручно образовање; 

• оснивање Центра за акредитацију и комисија за стандарде по подручјима рада. 
 
Акредитација институције/организације се односи на процену квалитета институције у целини, 

односно на процену њених постигнућа и могућности у испуњењу властите мисије, циљева и 
задовољењу друштвених (националних и локалних) потреба и процену материјално-техничких и 
људских ресурса и услова рада који гарантују квалитет процеса образовања и процену њене 
ефективности и ефикасности у реализацији у испуњењу мисије и реализацији програма. 

Акредитована институција (институција уписана у регистар) не стиче право издавања 
сертификата и диплома у одређеном подручју рада, већ само јавно признање да поседује систем 
осигурања квалитета који гарантује адекватност реализације програма у датом подручју рада. 

Акредитација програма се односи на процену социјално-економске оправданости програма, 
његове адекватне структуираности и могућности да оствари дефинисане циљеве, односно исходе. 

 
6.4.2 Сертификација  
 

Значење сертификације је тесно повезано са разумевањем квалификације. Квалификација је 
формално признање да је особа усвојила одговарајућа знања, вештине и способности (компетенције и 
кључне компетенције) који јој омогућују да изврши одређене радне (стручне) улоге и функције, 
односно да је постигла исходе учења који су дефинисани акредитованим програмима/модулима. 
Квалификација се доказује сертификатом што омогућује приступ тржишту рада и програмима 
послесредњег образовања и оспособљавања (континуирано образовање и обука, универзитетско 
образовање). 

Јединица за имплементацију програма - 17/11/2005  34 



У оперативном смислу сертификација је формално и официјелно признавање стручних 
способности (компетенција и кључних компетенција), односно успешног постигнућа дефинисаних 
исхода учење. То је процес кроз који ученик довршава прописани програм и пролази завршну процену 
постигнућа са минимално прихватљивим успехом (скором). 

Општи циљ политике сертификације у средњем стручном образовању и оспособљавању  јесте 
успоставлање јединственог и функционаланог систем сертификације – процеса, процедура, стандарда 
сертификације и врста серификата и диплома. 

Систем сертификације је јасан преглед институционалних оквира и процеса који омогућују 
успостављање сертификационог система: 
 

• Националног оквира сертификација - система сертификата и диплома који су компатибилни 
са националним оквиром квалификација и пројектованом структуром система стручног 
образовања и оспособљавања; 

• Општег оквира за сертификацију квалификација и  кључних компетенција (принципи, 
процедуре, критеријуми); 

• Националних стандарда (захтева) за сертификате у појединим занимањима, подручјима 
рада;  

• Процедура и стандарда интерног оцењивања; 
• Процедуре и стандарда екстерног (финалног) оцењивања; 
• Процедуре и документа за издавања и регистровања сертификата и диплома. 

 

 
7.Каријерно вођење 
 

У Србији не постоји национална стратегија за професионално информисање, професионално 
усмеравање и каријерно вођење и саветовање. Кључни фактори у друштву који се баве људским 
потенцијалом земље не препознају у довољној мери да су, у контексту доживотног образовања, управо 
каријерно вођење и саветовање један од основних инструмената развоја људских ресурса којим се 
постижу како образовни циљеви (побољшање ефикасности образовног система), тако и циљеви 
економског развоја и циљеви социјалне једнакости и укључености. Препознавање ове улоге каријерног 
вођења  и саветовања од стране ресорних министарстава – Министарство просвете и спорта и 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – представља основни предуслов за развој 
националне стратегије каријерног вођења и саветовања.   

 Образовни систем у целини у функцији је развоја и управљања националним људским 
ресурсима. Постоји више круцијалних разлога који позиционирају каријерно вођење и саветовање у све 
сегменте и нивое образовног система: 

1. Развојно - економски  - секторско реструктурирање привредног система земље у правцу 
сектора услуга и предузетништва, смањење обима и промене унутар секундарног сектора 
(индустрије), промене у техници и технологији рада и производње, приватизација и 
рационалнизација рада, флексибилни и брзо променљиви програми рада и услуга; 

2. Тржиште рада –  веома велики број незапослених (око 50% са средњим стручним 
образовањем) и истовремено висока стопа непопуњених радних места услед неусклађености 
понуде и потражње у погледу занимања, вештина и радних  компетенција радника, што је 
обележје структурне незапосленост и индикатор неусклађености стручног образовања са 
захтевима света рада; 

3. Демографске промене у структури становништва – старосна сегментираност становништва 
постала је уједначена и има сва обележја популације која убрзано стари што је последица врло 
ниског наталитета и високог морталитета становништва; 

4. Имплементација опште прихваћеног концепта доживотног учења који је у функцији 
перманентног развоја људског ресурса и праћења развојних економских потреба. 
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Сви наведени разлози захтевају и одговарајуће одговоре и подршку образовног система у 
целини, а посебно његовог сегмента који се бави стручним образовањем.   

       
Каријерно вођење и саветовање се одвија током читавог трајања стручног образовања и 

оспособљавања  и треба да обезбеди:  
А. продубљену информисаност о: 

• могућностима примене знања,  вештина и способности, стечених у оквиру образовног 
профила,  у свету рада; 

• кретањима на тржишту рада и перспективама за запошљавање; 
• могућностима  и условима за даље образовање и усавршавање; 

Б. индивидуални рад са ученицима и одраслима: 
• стручну помоћ у развијању реалне слике о себи - властитим способностима, 

карактеристикама личности  и образовним и радним аспирацијама; 
• препознавање делатности  у којима се, према захтевима рада, може постићи највећи 

индивидуални успех; 
• развијање индивидуално остварљивог каријерног плана који се темељи на индивидуалним 

предиспозицијама; 
• формирање позитивних и флексибилних ставова према могућим променама каријерног 

плана и прихватању изазова и ризика; 
• сазнања о процесу и садржајима неопходним за доношење одлука везаних за каријеру и 

образовање; 
• развој вештина комуникације; 
• развој вештина уочавања и решавања проблема,  
• развој позитивних ставова према доживотном усавршавању; 
• развој свести о важности рада за личну и друштвену самоактуализацију. 

 
Васпитно-образовни циљ каријерног вођења и саветовања  је формирање зреле и одговорне 

личности, способне да доноси добро промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној 
будућности и да их спроводи у дело. Овај циљ је комплементаран и компатибилан са општим 
циљевима образовања. Један од предуслова  за реализацију оваквог приступа је припрема Плана и 
програма рада на каријерном вођењу и саветовању ученика стручних школа - са методичко-
дидактичким упутством - и намењен је свим учесницима у његовој реализацији: професорима свих 
наставних предмета и стручним сарадницима (педагозима и психолозима), ученицима и родитељима.   

С обзиром на улогу и функцију каријерног вођења и саветовања неоходно је да се  
два ресорна министарства (Министарство просвете и спорта и Министарство рада,запошљавања и 
социјалне политике) договоре и прецизирају процедуру заједничког рада у овој области   и да посебним  
стратешким документом  дефинишу кључне  принципе развоја   каријерног вођења и саветовања. Овим 
документом дефинише се и укљученост социјалних партнера, професионалних удружења, удружења 
ученика и њихових родитеља, удружења студената и бивших ученика школа, општинских заједница и 
других релеванитних фактора.  

Имплементација  предложене стратегије  обухватила би широку мрежу установа, институција, 
владиних и невладиних организација, факултета, школа за образовање одраслих, и сл.  

 
 
 

 
8. Управљање  у стручном образовању 
 
Социјално партнерство 
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Процес друштвених промена  које настају као резултат транзиционих процеса  захтевају  

широку дерегулацију стручног образовања и оспособљавања и успостављање социјалног партнерства 
између свих учесника   у процесу образовања. У том процесу   социјални партнери  се сусрећу  са  
нужношћу  преузимања  много већих обавеза  у погледу реализације и успешности стручног 
образовања. Успостављање  нових односа између  послодаваца, синдиката, коморе и државе  значи  
преузимање заједничке одговорности свих ових чинилаца  за развој и  усавршавање стручног 
образовања у Србији.  

Процес повезивања школа и образовних институција  и социјалних партнера обухвата: 
 

• Повезивање са локалном заједницом (управљање, инвестициона политика, додатни облици 
рада, финансирање, планирање), 

• Повезивање са локалним и регионалним тржиштем рада, 
• Повезивање са предузећима и компанијама, 
• Повезивање са професионалним асоцијацијама, 
• Повезивање са предузетницима и њиховим асоцијацијама, 
• Повезивање са институцијама и облицима неформалног образовања. 

 
Процес имплементације  социјалног партнерства захтева успостављање и остваривање  

неколико кључних предуслова: 
- Један од основних предуслова предвиђа дефинисање процедуре, начина одлучивања  и облика 

заједничког рада Министарства просвете и спорта, Министарства  рада, запошљавања и социјалне 
политике, Привредне коморе, Уније послодаваца, синдиката, стручних школа и образовних 
институција у развоју стручног образовања на свим нивоима (националном, регионалном и локалном). 
У следећим областима ова заједничка активност је приоритетна и неопходна:   

• успостављање Националног оквира квалификација и дефинисање кључних компетенција, 
• истраживање и идентификација  потреба тржишта рада, 
• дефинисање нових профила и редефинисање  старих профила, 
• развој наставних програма, 
• процена  успешности  постигнућа ученика  у оквиру  екстерних и делимично екстерних 

завршних испита и стручне матуре, 
• израда стандарда занимања, 
• развој и јачања система оспособљавања, 
• професионални развој и усавршавања наставника и тренера. 
- Следећи предуслов захтева креирање  законске основе за јаче повезивање   социјалних 

партнера. То подразумева стварање формалних  могућности за  развијање различитих  облика  
повезивања и сарадње социјалних партнера у процесу имплементације стручног образовања и 
оспособљавања. 

 
Развој  и остваривање  циља и задатака социјалног партнерства  на било ком нивоу – од 

националног до  локалног, фокусирају и отварају потребу даљег институционалног развоја у области  
стручног образовања и оспособљавања у Србији. Због тога је неопходно успостављање неколико нивоа 
институција.   

У складу са визијом и мисијом  стручног образовања  и оспособљавања и уважавајући дубоке и 
комплексне везе између стручног образовања и економског и друштвеног развоја неопходно је 
формирати  Национални савет за стручно образовање, чија  би улога била да пројектује, прати и 
усаглашава  развој  стручног образовања  и оспособљавања и да  прати и усаглашава интересе, потребе 
и могућности свих социјалних партнера.  Национални савет за стручно образовање непосредно 
сарађује и усаглашава свој рад са Националним просветним саветом.   

Конкретни задаци Савета за стручно образовање су да: 
• усваја  и прати остваривање  стратегије и политике развоја стручног образовања и 

оспособљавања; 
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• усваја  Национални оквир квалификација; 
• усваја   све категорије и нивое стандарда – стандарде занимања, стандарде 

квалификација,  образовне стандарде у стручном образовању и оспособљавању; 
• усваја наставне програме стручног образовања у формалном и неформалном  сектору и 

програме стручног оспособљавања и обуке; 
• прати и обезбеђује  постизање квалитета у  стручном образовању и оспособљавању; 
• усваја и предлаже систем акредитације и сертификације; 
• усваја садржај и форму завршних испита, мајсторских испита и стручне матуре; 
• разматра и предлаже  мрежу стручних школа; 
• разматра и предлаже отварање регионалних центара за образовање одраслих и 

континуирано образовање; 
• разматра и предлаже   правце усавршавања система стручног  усавршавања наставника, 

сарадника и тренера у стручном образовању; 
• предлаже и усваја  правце успостављања  различитих    модела социјалног партнерства 

на националном, регионалном и  локалном нивоу. 
 
У складу са овако постављеном стратегијом постојећи Центар за стручно и уметничко 

образовање у оквиру Завода за унапређивање васпитања и образовања  треба да буде ојачан и посебно 
подржан да би остварио читав комплекс задатака и послова у процесу развоја стручног образовања и 
оспособљавања.  

Кључни задаци Центра треба да буду: 
• стручни послови у процесу развоја  концепта стручног образовања  и оспособљавања у 

складу са потребама економског и технолошког развоја друштва; 
• вођење и координација социјалног дијалога и партнерства  на различитим нивоима 

планирања, развоја и остваривања стручног образовања; 
• повезивање стручних школа, образовних институција и компанија и предузећа; 
• координација у процесу развоја Националног оквира квалификација; 
• развој стандарда  занимања и образовних стандарда  у стручном образовању;  
• праћење и евалуација програма стручног образовања; 
• развој и остваривање  завршних испита и стручне матуре; 
• сарадња и праћење мајсторских испита заједно са Привредном комором; 
• стручно усавршавање наставника, сарадника и тренера у стручном образовању и 

оспособљавању; 
• пружање подршке и координација регионалних  центара за образовање одраслих, и 

друго. 
 

С  обзиром на  улогу и значај  процеса акредитације и сертификације неопходно је  успоставити  
посебну независну националну институцију  која би се бавила само процесима акредитације и 
сертификације у стручном образовању. Функционисање овакве институције  обезбедило  би директну 
примену  принципа   социјалног партнерства и  конкретног повезивања  стручног образовања и потреба 
тржишта рада. 

Основне активности ове институције би биле: 
• развој општег оквира за осигурање квалитета у стручном образовању и оспособљавању; 
• развој процедура акредитације програма и модула; 
• развој стандарда за акредитацију програма и модула; 
• развој процедура и индикатора за евалуацију програма и модула; 
• праћење и реевалуација програма; 
• развој процедура и стандарда за валидацију (акредитацију) претходног учења. 

 
Институционални  развој  у области стручног образовања добија посебну димензију    у сфери   

остваривања социјалног партнерства на локалном нивоу. Сарадња  и повезивање стручних школа, 
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локалних послодаваца, предузећа, служби за запошљавање и професионалних асоцијација   намеће 
потребу другачијег структурирања на локалном нивоу. У том смислу неопходно је успоставити 
локална тела /тимове социјалног партнерства  који би имали  посебне  одговорности и задатаке. У  том 
процесу и стручна школа добија другачију улогу и одређен степен самосталности. На тај начин процес 
развоја стручног образовања на локалном и регионалном нивоу постаје флексибилнији и ефективнији, 
а посебно  се у процесу финансирања и кофинансирања стручног образовања отварају другачије 
могућности и облици. Овакав концпет  захтева од Министарства просвете и спорта  редефинисање 
процеса координације и сарадње са  својим регионалним  одељењима,  стручним школама на 
регионалном и  локалном нивоу. 
 
 

9.  Национални план 
 
 
 У складу са визијом и мисијом стручног образовања у Србији дефинисан је циљ стручног 
образовања  - који  треба да  пружи сваком појединцу  могућност пуне социјалне партиципације, 
унапређивање квалитета живота, лични избор, запошљавање, могућност континуираног 
професионалног развоја. Међутим, постоје и одређени ограничавајући фактори за реализацију 
основног циља као што су  непостојање националне стратегије економског развоја у овој фази  у 
погледу пројекције потреба за одређеним профилима стручњака и у погледу развоја образовних 
програма који би одговарали променљивим захтевима тржишта рада.Ови фактори   имају  утицај на 
правце развоја  стручног образовања и неопходно је предвидети додатне механизме како би се  ти 
утицаји  превладали. 
   Сам  процес  развоја свеобухватне политике и стратегије стручног образовања    непосредно 
прати и усаглашава се са  развојним процесима у сферама запошљавања, економије, друштвеног 
планирања и укупног економског развоја земље. То значи да развој стручног образовања и 
оспособљавања мора бити интегрисан у укупну  економску националну пројекцију развоја   и  мора 
чинити елеменат укупног националног плана развоја државе. Као последица тога је и захтев да ова 
понуђена политика и  стратегија развоја стручног образовања  буде један од основних темеља у  
дефинисању и развоју Националне стратегије запошљавања, ресорних економских стратегија. Такође,  
стратегија стручног образовања мора бити интегрисана  у укупну националну стратегију привлачења 
страних донација и помоћи развоју  српске економије и друштва и мора бити  заједнички  интерес 
међусекторских  и међуминистарских  договора и сарадње, посебно када је реч о новим улагањима. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. Финансирање стручног образовања 
и оспособљавања 
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Финансирање стручног образовања је критично питање у многим земљама. У Србији, садашњи 

систем финансирања, посебно средњих стручних школа  се остварује двојако. Плате наставника се 
исплаћују из буџета  Републике по истом принципу  на читавој територији Републике Србије, и то на 
основу коефицијената  за стручну спрему који се множи  одговарајућом основном ценом рада за 
запослене у просвети, уз додатак од 0,4% по години радног стажа. Материјални трошкови (стручно 
усавршавање наставника, изградња и капитално одржавање објеката, опремање школа и текући 
расходи) се исплаћују из буџета локалне заједнице и то на основу закона(који је у надлежности 
Министарства просвете и спорта) где је одговарајући износ новца за материјалне трошкове  дефинисан 
подзаконским актом ( који је у надлежности Министарства просвете и спорта). Издвајање средстава из 
буџета на локалном нивоу је различито и зависи  од   сваке локалне заједнице, односно њихове 
скупштине која одлучује приликом усвајања буџета локалне заједнице(на основу Закона о буџету и 
Закона о локалној самоуправи).  

Свака нова активност (која доноси приход) подразумева дозволу Министарства просвете и спорта. 
Процедура се састоји из две фазе: (1) мора се поднети захтев за отпочињање нове области рада; (2) 
за сваку посебну активност је неопходно имати дозволу Министарства просвете и спорта.  

Могуће је исплатити додатак на плату наставника до највише 30% где се  део средстава од 
остварених прихода кроз комерцијалне активности  користи за додатак платама укључених наставника. 
Школе могу ангажвати спољне експерте путем уговора о пружању услуга. Трошкови ангажмана се 
покривају из комерцијалних прихода школе.      
 

Даље усавршавање система финансирања стручног образовања и оспособљавања у Србији   
треба да буде комплементарно и  засновано на  визији и мисији  даљег развоја стручног образовања. 
Модификовани систем финансирања  треба да буде вођен  потребама тржишта рада  и да буде способан 
да одговори на локалне потребе. То значи да  систем финансирања треба да :  

• подржи стручне школе  да сарађују са тржиштем рада;  
• обезбеди  упис сваком појединцу  и да сваки регион има једнак  статус у државном буџету.  
У садашњој ситуацији, потребно је ускладити подзаконски акт(израдити нови)-којим се 

дефинише износ новца који издвајају локалне заједнице за материјалне трошкове школа са законом о 
локалној самоуправи и увести обавезу контроле датих и потрошених средстава. Затим, потребно је 
израдити јасне критеријуме на основу којих се формира буџет локалне самоуправе (поставити их у 
закон о локалној самоуправи) и уградити контролни механизам од стране Републике у поштовању 
датих критеријума. Са друге стране дати локалној самоуправи право и обавезу контроле потрошених 
средстава. У случајевима када локална заједница нема довољно средстава, обезбедити трансфер новца 
са републичког буџета на локални за дате трошкове у складу са новим подзаконским актом и новим 
критеријумима.  Дефинисање  националних, регионалних и локалних критеријума на основу којих ће 
се структурирати мрежа средњих стручних школа  представљаће један од битних  елемената  у даљем 
усавршавању  система финансирања стручног образовања и оспособљавања.   

Код комерцијалних активности треба изградити јасне критеријуме расподеле средстава унутар 
школе, након плаћања свих пореских задужења и тиме обезбедити додатни приход наставника који је 
већи од досадашњег који не прелази 30% од плате. 

 
 
Један од могућих модела даљег усавршавања система финансирања стручног образовања и 

оспособљавања представља „динамички модел“   финансирања који би  се базирао на  базичним  
елементима постојећег система финансирања.Предложени модел   обухвата два елемента  која могу да 

мотивишу стручне школе да понуде програме који могу да одговаре на потребе тржишта рада и 
да остваре додатне комерцијалне активности. Та два елемента су:  
 

• Финансирање базирано на „излазном резултату“ чија је суштина заснована на броју и врсти  
диплома  које се стичу у школи (дипломе  за којима  постоји потреба);  
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• Проширена делатност  (додатна делатност) и кратки флексибилни програми, који се 
остварују у оквиру ко-финансирајуће шеме. 

 
 За  реализацију овог модела постоје  четири стратешка предуслова: 
 

• Стручне школе треба да буду  слободне да функционишу на  комерцијалном тржишту,  
• Да би се повећала ефикасност њихових буџета стручне школе  треба да имају могућност  да 

буду штедљиве и рационалне  у односу на средства добијена из буџета у  оквиру   „улаза“,  
• Стручне школе  морају  да имају  обавезу да извештавају о својим средствима и да дају 

тромесечне извештаје,  
• Овај модел  захтева  снажне  капацитете управљања у оквиру Министарства просвете и 

спорта.  
 
Динамички модел финансирања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            У  оквиру „динамичком модела“  школа добија средства на основу три параметра : 1. из буџета, 
2. на основу „излазних резултата“ (тражених диплома на тржишту рада) и 3. на основу комерцијалних 
активности. Модел је динамичан јер  обим сваке од ове три компоненте је флексибилан  и зависи од 
успеха школе и сваке године  је предмет разматрања и анализе Министарства просвете и спорта и 
локалне самоуправе. 
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Циљеви ове ко-финансирајуће шеме су: 
• Промоција одређених  дефинисаних  активности школе; 
• Подршка школама да имају проширену делатност; 
• Привлачење приватних средстава у  јавни систем; 
• Побољшање финансијске ефикасности стручних школа. 

 
Предности динамичког модела су: 
• Кофинансирајућа шема (и кофинансирајући фондови) отварају могућности за оне стручне 

школе које су способне да осавремењавају  своје програме. Ако школа прихвати  услове 
кофинансирања  она може да изабере  посебна средства намењена - набавци опреме, 
побољшању инфраструктуре, усавршавању наставника итд. Кофинансирајућа шема  је 
важна за динамички модел финансирања, али захтева прво  оглед и примену на једном 
узорку да би се разумео систем стицања средстава и ефикасност коришћења унутар школа и 
ниво атрактивности  за стручне школе; 

• Део заснован на излазним резултатима је користан за школе  које нуде дипломе које су 
тражене на тржишту рада (запослени и незапослени);  

• Овај модел   омогућава снажне иницијативе стручних школа  да се повежу са тржиштем 
рада; 

• Ово је фер модел јер улазни део  који долази из буџета  гарантује стручним школама  
основно и стабилно финансирање, а у исто време школе  ће имати могућности  да стичу 
додатна средства. Тако да ће у регионима  у којима тржиште рада не функционише у правом 
обиму  школе изабрати  проширену делатност  да би   се укључиле у систем кофинансирања, 
а у регионима  где тржиште рада  добро функционише  школе могу да изаберу фиансирање 
на основу излазних резултата.    

 
 
             Слабости динамичког модела могу бити: 
 

• Већа оријентација ка проширеној делатности  у стручним школама  може да  има за 
последицу пренаглашеност  „производње“ а мање  пажње на  образовни  процес  и стварање 
пословног окружења за ученике. 

• Већа оријентација на проширену делатност  стручних школа  може бити виђена и као 
„нефер“  конкуренција за локалне послодавце. 

• Овај модел може да има за последицу   да велике  школе буду у предности како у набавци 
опреме тако  и у понуди различитих  програма стручног образовања и оспособљавања. 

 
Различити ресурси који могу да допринесу  ко-финансирајућем моделу: 

 
• Министарства  (просвете и спорта; рада,запошљавања и социјалне политике; за економске 

односе са иностранством; капиталне инвестиције; пољопривреда) и агенције (Serbian 
Investment and Export Promotion Agency, агенције за мала и средња предузећа)  која могу да 
промовишу  одређене дефинисане активности стручних школа. На пример, да одговоре на 
економске приоритете  појединих региона, да усмеревају (стране) инвестиције у одређене 
регионе; 

• донаторско финансирање; 
• редовни прилив средстава из Министарства просвете и спорта. 
• редовни прилив средстава из локалне заједнице 
• самосталне комерцијалне активности. 
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Ко-финансирајући фондови  могу  донети значајне иницијативе за школе, али њихово  
успостављање захтева политички договор на нивоу државе  и спремност државног система  образовања  
да добију улогу  инструмента економске политике. Када је реч о имплементацији предложени систем  
има  нове елементе и  зато је потребно дати  довољно времена  школама да  их укључе у дневну праксу. 
Реализација овог модела захтева и експертску помоћ и Министарства просвете и спорта. 

Предложени модел захтева претходну реализацију у оквиру огледне примене на малом узорку 
за почетак.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНЕКС  I - Чланови радних група: 
 
Радна група 1 : Усклађивање  захтева и понуде у средњем стручном образовању  
Чланови: 
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1. Љиљана Миловановић, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
2. Радован Живковић, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 
3. Бора Митровић, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 
4. Владимир Иванковић, ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 
5. Љубица Прибић, СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА, Сомбор  
6. Блаженка Дудок-Сарделић, МИНИСТАРСТВО  ФИНАНАСИЈА   
7. Светлана Младеновић, ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА, Краљево  
8. Александра Ђорђевић, МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
9. Лилијана Стојановић, МИНИСТАРСТВО РАДА,ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   
10. Жарко Милосављевић, УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА  
11. Проф.др Мирко Урошевић, ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, Београд  
12. Доц.др Љубодраг Тановић, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд 
13. Жељко Петровић, УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА, Србије 

 
Радна група II: Стручно усавршавање и оспособљавање наставника у средњем стручном   
образовању  
Чланови: 

1. Деана Субић Милић, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 
2. Момир Андесилић, СРЕДЊА ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА, Београд 
3. Едуард  Чаликјан, МИНИСТАРСТВО РАДА,ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   
4. Анђелка Димитров, СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, Београд  
5. Др Љубомир Протић, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА, Београд 
6. Биљана Благојевић Седлар, СРЕДЊА ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА, Београд  
7. Проф.др Милета Ристивојевић, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд 
8. Јелена Богојевић, МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 
9. Небојша Огњеновић, УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА, Србије 

 
Радна група III: Оцењивање и обезбеђивање квалитета 
Чланови: 

1. Невена Вранеш, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА   
2. Саша Стојковић, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, Чачак 
3. Милољуб Албијанић, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА  
4. Едуард  Чаликјан, МИНИСТАРСТВО РАДА,ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   
5. Александар Вељковић, СРЕДЊА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА“МИЈА СТАНИМИРОВИЋ“,  Ниш  
6. Милаn Маринковић, СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА  ШКОЛА, Пожега  
7. Зоран Адријанић, СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА,Краљево 
8. Доц.др Слободан Радојевић, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд 
9. Миросинка Динкић, ИНСТИТУТ Г17 
10. Мирјана Бојанић, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
11. Драган Симић, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
12. Радован Живковић, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 
13. Радован Кувекаловић, УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 

 
 
Радна група IV: Управљање у средњем стручном образовању 

   Чланови: 
1. Љиљана Лутовац, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ  
2. Бојан Ристић, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА   
3. Душан Стокић, ПРИВРЕДНА КОМОРА  СРБИЈЕ  
4. Едуард  Чаликјан, МИНИСТАРСТВО РАДА,ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   
5. Живојин Станковић, УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА  СРБИЈЕ 
6. Драган Кнежевић, ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ КОНЧАР“, Београд 
7. Блаженка Дудок-Сарделић, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
8. Станко Матић, СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ВУКАНОВИЋ“, Нови Сад 
9. Жељко Папић,СРЕДЊА МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, Чачак 
10. Проф. др Радивоје Митровић, МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд 
11. Леонардо Ердељи, УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 
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Радна група V: Национални план у средњем стручном образовању (стране инвестиције у 
образовању, национални економски план, национални план запошљавања) 
Чланови: 

1. Слађана Раковић,  НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
2. Радован Живковић, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 
3. Драган Симић, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
4. Весна Шимшић, ПРИВРЕДНА КОМОРА  СРБИЈЕ  
5. Лилијана Стојановић, МИНИСТАРСТВО РАДА,ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   
6. Душан Ристић, УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 
7. Бисерка Павловић, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
8. Александра Ђорђевић, МИНИСТАРСТВО ЗА ПРИВРЕДУ  
9. Веља Гавриловић, МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 
10. Мирко Радета, УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 

 
Радна група VI: Финансирање средњег стручног образовања и инвестирање у развој средњег 
стручног образовања у Србији 
Чланови: 

1. Љиљана Лутовац, НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
2. Бојан Ристић, МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 
3. Срба Тимотијевић,  МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА 
4. Милан Милосављевић, ПРИВРЕДНА КОМОРА  СРБИЈЕ  
5. Лилијана Стојановић, МИНИСТАРСТВО РАДА,ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ   
6. Драган Мијановић, УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ 
7. Проф. др Љубодраг Тановић, МАШИНСКИ  ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД 
8. Ружица Стојиљковић, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
9. Жељко Кљун, МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ 
10. Милорад Антић, УНИЈА СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 

 
 
 
У припреми документа учествовали су и: 
 

1. Проф. др Гордана Зиндовић-Вукадиновић, Универзитет у Београду 
2. Дејвид Паркс, Велика Британија 
3. Адријан Стојко, Румунија 
4. Андре Пир, Холандија 
5. Проф. др Миомир Деспотовић, Програм реформе стручног  образовања 
6. Јадранка Димов, Национална служба за за пошљавање 
7. Драгољуб Ђурић, Институт Г17 
8. Мр Искра Максимовић, Програм реформе стручног  образовања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНЕКС 2 – Обезбеђивање квалитета 
 
Концепт обезбеђивања квалитета 
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Сваки систем образовања има три главна елемента: 

• Неопходне базичне (улазне) елементе (инпут) – наставне програме, људске ресурсе, опрему, 
финансије, услове за рад школе итд; 

• Процес наставе и учења;  
• Излазне елементе (оутпут)  и резултате  (успех ученика,  итд). 

 
Када се говори о процесу обезбеђивања квалитета треба имати у виду сва три нивоа. Наравно, 

да је најважнији  трећи ниво, с тим да укупан процес  образовања треба да  има ученика у центру  
развоја.  

Главни елементи обезбеђивања квалитета су (поред политике, стратегије и планирања 
образовања): евалуација, праћење, оцењивање, испити, акредитација и сертификација. Постоје и две 
димензије обезбеђивања квалитета -  с једне стране то је евалуација квалитета образовања која се ради 
дугорочније (сумативна евалуација) како би се обухватили и  добили подаци о успеху образовања. 
Прва евалуација успоставља  прве-базичне податке са којима ће се упоређивати   подаци из сваке 
наредне и будуће евалуације. Друга димензија се односи на праћење квалитета образовања 
(формативна евалуација). Као што  образовни систем карактерише континуираност процеса, тако исто 
и обезбеђивање квалитета треба да има такву континуираност (посебно систем праћења). 

За успостављање  таквог система обезбеђивања квалитета у стручном образовању и 
оспособљавању неопходно је: 

• Дефинисати кључне образовне индикаторе којима се евалуира квалитет; 
• Осмислити инструменте за прикупљање података за те индикаторе (упитници, статистичке 

форме, тестови, евалуациони формулари, интервјуи, извештаји, самоевалуације, итд), 
• Евалуирати податке, 
• Објавити извештаје  о обезбеђивању квалитета  и анализирати  повратне одговоре, 
• Пратити процес обезбеђивања квалитета, 
• Донети одлуке о процесу обезбеђивања квалитета.  

 
За почетак овог процеса  могу се дефинисати четири врсте кључних индикатора: 
1. Интерни индикатори успеха ( нпр број  уписаних ученика, број ученика који су завршили 

школу,  успех ученика, успешност наставника); 
2. Екстерни индикатори успеха (информације послодаваца о запосленима, резултати 

каријерног вођења и саветовања итд), 
3. Организациони индикатори (нпр. број одељења,  број ученика по наставнику, ресурси, 

опрема), 
4. Ефикасност  запосленог особља у школи (квалификације, усавршавање, чланство у 

стручним организацијама, публикације, учешће на конгресима итд). 
Разноврсност и карактер индикатора зависе од стратегије евалуације  (интерне или екстерне), од 

врсте  инструмената којима се прикупљају подаци, система анализирања итд.   
У свим овим процесима директор школе или образовне институције  мора да укључи наставнике, 

родитеље и ученике, затим да обезбеди добру комуникацију  међу њима и позитивну климу, да 
обезбеди израду извештаја. 
 Једно од главних правила је да се систем обезбеђивања квалитета пре него почне своју примену 
испроба на једном броју школа и тек након добијања одговора и резултата  и модификације у складу са 
тим, примени на читав систем стручног образовања. 
 
 
Процес обезбеђивања квалитета 
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Квалитет  наставе и учења је најважнији фактор образовног процеса. Они утичу, с једне стране 
на успех ученика, а с друге стране  утичу на виђење и став свих оних који су заинтересовани за 
квалитет образовања. Шта значи добро и ефикасно учење? Ученици уче ефективно када:   

• су мотивисани;  
• разумеју сврху и оправданост њиховог рада; 
• су  у могућности да користе доступне ресурсе и знају када и где да траже помоћ;  
• добијају кључне информације и способни су да их користе у новим контекстима;  
• стичу вештине и могу да демонстрирају кључне компетенције; 
• примају повратне информације  од наставника о сопственом напретку; 
• раде кооперативно у групама итд. 

 
Квалитетно учење захтева доброг наставника, који поседује: добро професионално знање и 

вештине; стрпљење; могућности да створи добру атмосферу за учење; који се интересује за ученике; 
који оцењује укупне доприносе ученика;  који има једнак приступ према свима итд  

Да би био ефикасан наставник мора да планира и организује наставу на најбољи могући начин. 
Упутства за то би могла бити:  
 

• Да има јасне задатке за сваки час и читав програм који реализује, 
• Да планира сваки час пажљиво, 
• Да подржава ученике да постигну што боље резултате  уважавајући све расположиве и 

прихватљиве педагошке и методичке начине, 
• Да обезбеди одговарајуће наставне ресурсе,   
• Да примењује методе у настави у складу са могућностима ученика, 
• Да уважава и руководи се и интересовањима ученика.  

 
Сви захтеви у погледу наставе и учења могу бити преведени у мерљиве индикаторе образовног 

процеса.  
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