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1. Увод 
 
Креатори политика и доносиоци одлука укључени у реформу средњег стручног образовања у 
Републици Србији би требало да знају да ли су промене и реформски програми/пројекти који 
се примењују реални, изводљиви и одрживи током периода времена, што захтева неку врсту   
 праћења и евалуације, као средство које помаже у креирању политике. 
 
Праћење је систематко прикупљање и анализа информација током имплементације. Има за 
циљ побољшање ефикасноти и ефективности имплементације. Засновано је на постављеним 
циљевима планираним за сваку од фаза рада. Помаже да се рад одвија по плану, али и 
обавештава кључне чиниоце, у случају непредвиђених околоности. Уколико се праћење обави 
на прави начин, оно представља одличан инструмент за доносиоце одлука и добру полазну 
основу за евалуацију. Праћење такође служи као инструмент за утврђивање искоришћености 
ресурса, као и за утврђивање потребих капацитета у имлементацији реформских пројеката.  
   
Евалуација је поређење тренутне ситуације у односу на договорену политику намера. Осврће 
се на то, шта је предвиђено да се уради реформом,и шта је до сад постигнуто.   
 
Оно што праћење и евалуација имају заједничко јесте да су усмерени на учење из онога што 
се ради и како се ради, а фокусира се на: 
 

 Ефикасност   
 Ефективност   
 Важност 
 Утицај  
 Одрживост 

 
 
2. Полазне основе 
 
У јануару 2001. године Министарство просвете је започело процес реформе образовног 
система, укључујући средње стручно образовање и оспособљавање. Први корак је био 
припрема стратешког плана реформе. Стратешки приоритети реформе средњег стручног 
образовања обухватају: (1) децентрализацију и демократизацију управљања школама, (2) 
повезивање стручног образовања са будућим потребама привреде, (3) модернизацију 
имплементације наставних програма и педагогије (критичко мишљење, тимски рад, креативна 
примена знања), и (4) поверавање управљања у образовању локалним властима. У складу са 
стратешким планом, Министарство је покренуло велики број реформских иницијатива које су 
довеле до израде Закона о основама система образовања и васпитања (2003) и новог Закона 
о изменама и допунама Закона о основама образовања и васпитања из (2004). Уз подршку 
CARDS 2005 Програма реформе средњег стручног образовања, стратегија који покрива 6 
најважнијих области: (1) понуду и потражњу у средњем стручном образовању; (2) обуку 
наставника; (3) оцењивање и осигурање квалитета; (4) управљање; (5) планирање средњег 
стручног образовања на националном нивоу; (6) финансирање је развијена. 
 
У децембру 2006. године усвојена је Стратегије развоја стручног образовања у Републици 
Србији. Овим документом дефинисан је главни циљ стручног образовања - обезбеђивање 
могућности младима и одраслима усвајање знања, стицање вештина и способности 
(компетенција) потребних за рад и запошљавање и даље образовање. 
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Конкретно, средње стручно образовање треба да омогући: 
 
 Стицање квалификација, односно релевантних компетенција, знања и вештина 

неопходних за запошљавање и рад у одређеном подручју рада; 
 Стицање иницијалног и континуираног стручног образовања и обука; 
 Развој способности, талената и потенцијала и самоиспуњење и наставак образовања. 
 Могућност пуне социјалне партиципације сваком појединцу, унапређивање квалитета 

живота, лични избор, запошљавање, могућност континуираног професионалног 
развоја. 

 
Другим речима, главни циљ стручног образовања и оспособљавања је:  
 
Да обезбеди младима и одраслима стицање компетенција потребних за рад и 
запошљавање и даљи континуирани развој. 
 
Задаци стручног образовања и оспособљавања су: 
 
• Да понуди иницијално и континуирано стручно образовање и оспособљавање које води 

ка стицању компетенција и квалификација потребних за запошљавање и рад у 
одређеном подручју рада; 

 
• Да понуди могућности онима који се образују/оспособљавају за развој способности, 

талената, потенцијала за самоиспуњење и континуирано образовање. 
 
Средње стручно образовање почиње након завршетка осмогодишње основне школе; ученици 
тада имају 15 година. Овакво образовање нуди се у средњим техничким школама, а програми 
трају 3 или 4 године, зависно од комплексности занимања за које се ученици квалификују. 
 
Четворогодишњи програми пружају могућност наставка школовања на вишим и високим 
школама. Такође, школе организују једногодишње и двогодишње послесредње 
специјалистичке програме (да би се похађао неки од ових програма потребно је једногодишње 
или двогодишње радно искуство). Стручно образовање нуди се у 333 стручне школе (100 
трогодишњих профила и 142 четворогодишња профила) које су груписане у 16 сектора. 

У школској 2004-2005. години, у средње стручне школе уписало се око 75% од укупног броја 
ученика уписаних у средње школеCC. Већина ученика у средњим стручним школама уписана 
је у мали број сектора и то: машинство (12%), економију (11.5%), електротехнику (11%), 
туризам (9%), медицину (8%), пољопривреду и прехрамбену индустрију (8%). Проценат 
уписаних ученика у осталим секторима је мали (међу њима, проценат ученика уписаних у 
грађевински сектор је 3.5%). 
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3. Кратак преглед 
 
 
 
Током 2007. године, Програм реформе средњег стручног обарзовања – фаза II је започео 
праћење и евалуацију ученика који су завршили средњу стручну школу 2006. године по неком 
од огледних наставних планова и програма, у 5 подручја рада и 12 огледних профила.  
 
5 подручја рада и 12 огледних профила су: 
 

1. Пољопривреда, производња и прерада хране (7 огледних профила: 1. 
Пољопривредни техничар 2. Ветеринарски техничар 3. прехрамбени техничар 
(4-годишњи профили) 4. Пекар 5. Месар 6. Прарађивач млека и 7 Руковалац – 
механичар пољопривредне технике (3 – годишњи профили) 

2. Здравство (2 огледна профила: 1. Здравствени неговатељ и  2. Масер). 
3. Машинство и обрада метала (1 огледни профил: 1 Оператер машинске обраде 

(брусач, стругар, глодач и оператер ЦНЦ машина)) 
4. Електротехника (1 огледни профил: 1. ауто електричар) 
5. Грађевинарство (1 огледни профил: 1. Монтер суве градње).    
 

Област деловања: 
 

1. Разматрање и преглед извештаја пристиглих из школа; 
2. Осмишљавање и спровођење студије праћења ученика који су  

                        завршили неки  од огледних профила; 
3. Осмишљавање и спровођење студије задовољења послодаваца; 
4. Резултати и препоруке у форми кратког прегледа. 
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Прикупљање и разматрање извештаја из школа се спроводило током маја и јуна 2007. године 
и укључивало је 47 школа, за 12 огледних профила у 5 подручја рада. Сврха прегледа је била 
утврђивање тачног броја ученика који су уписали и завршили један од огледних профила и 
њихов статус када се ради о запошљавању.  
 
Информације добијене од огледних школа су коришћење каобаза података за студију 
праћења ученика.  У студији праћења ученика је коришћен упитник, који се састоји од 38 
питања који покривају следеће области  : 
 

A. Претходно образовање (пре уписа у средњу стручну школу)  
B. Образовни профил који је испитаник похађао  

       C.  Тражење посла и редослед професионалних активности  
D. Тренутне активности, запошљавање и рад  
E. Компетенције и њихова примена  
F. Однос између средњег стручног образовања и рада  
G. Радна оријентација и степен задовољства послом  
H. Даље образовање и обуке  
I. Ретроспективна процена средњег стручног образовања  
.  

 
Број ученика којима је послат упитник је износио 890, од укупно 979 ученика колико је 
регистровано да је уписало један од 12 огледних профила, 5 подручја рада у 47 школа. Укупан 

 Пројекат финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију 
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број огледних профила је 20, али до јуна 2006, ученици из 12 огледни профила су тавршили 
школовање.  
 
Праћење и евалуација резултата средњег стручног образовања мора обуватити и послодавце 
и њихова мишљења. У марту 2008. године, осмишљен је упитник за послодавце, како би се 
комплетирала студија праћења ученика. Упитник се састоји од 32 питања која покривају 
следеће области:  

 
A. Методе запошљавања (3 питања), 
B.           Компетенције стечене у средњој стручној школи (12 питања)
               део о компетенцијама у коме се пореде огледни профили и профили који нису 

у огледу  (12 питања
         C.          Друга питања: проблеми, препреке и са тим повезане теме (3 питања)  
 
Студија задовољења послодаваца је урађена током марта и априла 2008. године, 
коришћењем репрезентативног узорка од  94 послодавца за свих 12 профила у 5 подручја 
рада. Анализа података је урађена у мају 2008, чиме је употпуњен '' приступ из три базе'' 
коришћењ у праћењу и евалуацији огледних профила.  
 
Ограничења 
 

1. Два (2) од пет (5) подручја рада нису били укључени у анализу студије праћења 
ученика и у анализу студије задовољења послодаваца због веома ниског броја 
враћених упитника. 

2. Само двадесет седам (27) ученика је, у упитницима,  јасно навело за коју компанију 
ради, што је осујетило намеру да се ти подаци искористе као основа за студију 
задовољења послодаваца. Студија задовољења послодаваца није спроведена у 
септембру 2007. године, као што је првобитно планирано , већ је урађена током априла 
2008. године, уз помоћ екстерних носиоца промена, који су контактирали послодавце и 
прослеђивали им упитнике.   

3. Само дванаест (12) од двадесет (20) огледних профила КАРДС Програма реформе – 
фаза  I је учествовало у евалуацији, јер прве генерације преосталих осам (8) огледних 
профила нису завршили школовање у јуну 2006. године. 

4. Резултати и препоруке су засновани на испитивању интерних ефикасности ситема 
средњег стручног образовања, а не на екстерним ефикасностима.       

5. Резултати студија су засновани на доказима, а до завршетка писања завршног 
извештаја, није било готово сагледавање квалитативних аспеката, те би праћења и 
студије требало узимати са опрезом и користити само у информативне сврхе до 
добијања додатних информација, спровођења евентуалних будућих анализа ових 
области, као и извештавања.   
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4. Резултати 
 
 
Резултати разматрања и прегледа извештаја из школа, из маја 2007. године, су 
следећи: 
 
Резултати ових анализа откривају да је 56% ученика било запослено у периоду прикупљања 
података, од децембра 2006 до марта 2007 године, 41% је запослено у струци, а 15% је 
запослено у некој другој струци или послу. 44% ученика је било незапослено у датом периоду. 
Ова анализа је заснована на укупном броју ученика који доступни за тржиште рада по 
завршетку школовања, што представља број умањен за број оних ученика који су наставили 
школовање.  
 
Просек од 73% ученика који су завршили четворогодишње школовање, а 22% ученика који су 
завршили трогодишње школовање је наставило образовање. Укупно 29% свих ученика који су 
завршли средњу стручну школу у овом узорку је наставило образовање. 
 
Када укупан број (број оних који су завршили умањен за број оних који су наставили 
школовање) ученика који су завршили средњу стручну школу нађе посао у струци за коју су се 
школовали, онда је индекс 100. То упућује да индекс ефикасности износи 41 за ученике који су 
завршили средњу стручну школу 2006 године.    
 
За детаљнији преглед, погледати тачку 4.1 овог извештаја 
 
Резултати студије праћења ученика су следећи: 
 
У студији праћења ученика анализирано је 38 питања из сваког од  208 враћених и попуњених 
упитника. С'обзиром на мали проценат враћених упитника из подручја рада Здравство и 
Електротехника, укупно три од пет подручја рада су укључени у анализу – Пољопривреда, 
производња и прерада хране, Грађевинарство и Машинство и обрада метала. Комплетна 
анализа налази се у прилогу 1. 
 
Најбоља потврда успешности се одражава у следећим аспектима огледних профила: 
наставни планови и програми, предавања, однос праксе и наставних програма, однос 
наставник-ученик, учионице и радионице. Ученици из подручја рада Машинство и обрада 
метала су посебно задовољни њиховим огледним профилом. 
 
Огледни профили су се показали као одговарајући и значајни за посао ученика и задовољство 
послом, а ученици су у нешто мањој мери  задовољни самим школовањем. Ученици из 
подручја рада Машинство и обрада метала су имају мање позитивно мишљење када се 
говори о адекватности огледних профила, вероватно зато што само трећина њих ради посао 
за који су се школовали. 18% ученика је рекло да њихово школовање није одговарајуће за 
њихов тренутни посао.  
 
Може се рећи да су ученици из сва три подручја рада релативно лако пронашли посао, када 
се узме у обзир да је већина ученика контактирала само пар послодаваца пре проналажења 
посла. Ученици из подручја рада Машинство и обрада метала су морали да уложе већи труд 
при проналажењу посла у односу на ученике из подручја рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране и Грађевинарство. Ово је вероватно због тога што је већи број ученика из 
подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране и Грађевинарство наставио 
школовање.  
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Ученици су посао нашли углавном својом иницијативом и преко породичних контаката. 
Локалне службе за запошљавање и школе имале су мањи удео, са изузетком подручја рада 
Грађевинарство, где је саветовање у школи значајно допринело проналаску посла за ученике. 
 
Најупечатљивији одговор који су дали ученици јесте да би 77.4% њих поново уписало исти 
огледни профил.  

 
За детаљнији преглед, погледати тачку 4.2 овог извештаја 
 
Резултати студије задовољења послодаваца су следећи: 
 
У студији су анализирана 32 питања за сваки од 45 врaћених попуњених упитника. С'обзиром 
на мали проценат враћених упитника из подручја рада Здравство и Електротехника, и 
чињенице да је огледни профил монтер суве градње потпуно нови профил у систему средњег 
стручног образовања укупно два од пет подручја рада су укључени у компаративну анализу – 
Пољопривреда, производња и прерада хране  и Машинство и обрада метала. Комплетна 
анализа налази се у прилогу 2. 
 
Анализа је показала да велика већина послодаваца мисли да су све поменуте компетенције 
ученика, онда када су потребне у послу,  или сасвим довољне за обављање посла, или чак 
превазилазе потребе посла.   
 
Резултати анализе су показали да су се ученици огледних профила, при поређењу са 
ученицима профила који нису у огледу, показали као веома добри. 
 
У подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране, нико од послодаваца не 
сматра да су компетенције ученика огледних профила горе него компетенције ученика који уче 
по профилу који нису у огледу, а већина њих мисли да су компетенције теоретска знања и 
практичне вештине, као и многе друге компетенције, боље него код ученика који су учили по 
профилу који није у огледу. 
 
Када говоримо о подручју рада Машинство и обрада метала, послодавци сматрају да је 
компетенција практичне вештине, као једна од најважнијих компетенција у овом подручју 
рада, али и друге компетенције, боље него код ученика који су учили по профилу који није у 
огледу и да ти ученици много брже напредују на више позиције на послу. Они су такође 
изјавили да је огледни профил Оператер машинске обраде јако добро осмишљен профил, 
веома погодан за мала и средња предузећа у металском комплексу и с'обзиром на то да овај 
профил обухвата три класична профила, компаније ће у будућности радије запошљавати 
ученике огледних профила. 
 
И последњи аспект који потврђује валидност ових профила, јесте чињеница да је 97% 
послодаваца изјавило да су ученици огледних профила или испунили њихова очекивања или 
су их чак превазишли. 
 
За детаљнији преглед, погледати тачку 4.3 овог извештаја 
 
Резултати испитивања интерне ефикасности и ефективности 
 
Циљ стручног образовања у републици Србији је да обезбеди младима и одраслима 
могућност стицања компетенција потребних за рад и запошљавање и даљи континуирани 
развој. 
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Циљеви стручног образовања су: 
 

• Да понуди иницијално и континуирано стручно образовање и оспособљавање 
које води ка стицању компетенција и квалификација потребних за 
запошљавање и рад у одређеном подручју рада;  

• Да понуди могућности онима који се образују/оспособљавају за развој 
способности, талената, потенцијала за самоиспуњење и континуирано 
образовање. 

 
Када је реч о ефективности првог циља, може се закључити да је велика већина ученика 
стекла компетенције и квалификације; међутим, стечене квалификације и компетенције не 
воде увек до запошљавања и рада у одређеном подручју рада. 
 
Када је реч о другом циљу, имајући у виду да око 74% ученика који заврше четворогодишње 
програме наставља образовање, може се закључити да, из перспективе ученика, 
четворогодишње школовање представља пут ка вишем и високом образовању, што није 
нужно првобитна намена програма образовања. 
 
 
Препоруке 
 
Имајући у виду мали обим ових студија и горепоменута ограничења, било би неприкладно 
давати било какве значајне препоруке креаторима политика и доносиоцима одлука. Чак и да 
су ова истраживања била потпуно успешна, требало би имати у виду да је ово прва 
генерација ученика која је завршила школовање по једном од огледних профила, те да је 
можда нетипична. Може се очекивати да ће наставници током времена стећи искуство када се 
ради о настави по новим наставним програмима, а да ће следеће генерације ученика бити 
типичнији представници ученика огледних проифила.  

Можда су следећи резултати у овом тренутку најочигледнији за креаторе политика:  

• Не постоје докази да су ученици огледних профила у неповољнијем положају када се 
говори о запошљавању, или наставку школовања. У ствари, они вероватно лакше налазе 
посао, и у мањем проценту се исписују пре завршетка школовања. Дакле, не постоји 
разлог да се мења политика  према огледним наставним програмима и плановима, на 
основу ових резултата.  

• Посматрано са друге стране, очигледно је да огледни наставни програми не могу бити 
општи лек за питање незапослености младих.  Широк спектар активности и политика, 
укључујући и оне усмерене ка економском препороду, искуства школа у повезивању са 
послодавцима, одговарајућа опрема и искуство прадавача ће и даље бити потребни 
фактори, чак много потребнији него нови наставни програми и побољшане квалификације.  
У овом контексту, релативно низак проценат свршених ученика који су тражили посао, како 
је приказано у резултатима студије, може бити од интереса. 

Најбитније и најсврсисходније препоруке у овом тренутку могу бити лекције научене из студија 
за даље евалуације ове врсте, које засигурно морају бити приоритет реформе образовања у 
Србији.   

• прво, може се са одређеном сигурношћу тврдити да школе редовно уносе податке и да 
ажуририрају своје базе података о ученицима који су завршили школовање. Само у 
неколико случајева, ти подаци су изостали. Ова пракса би требало да се настави и да се у 
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будућности искористи као поуздан извор информација за праћење ученика, и као полазна 
основа за прављење будућих студија праћења.  

• Уместо покушаја прављења ''паралелне'' контролне групе ученика из школа које немају 
огледне профиле, требало би применити другачији приступ, тражити последњу генерацију 
ученика истих школа који су завршили школовање по профилу који није у огледу.  Ово би 
омогућило полазне информације типа ''пре и после'' у оквиру исте школе, и било лакше за 
спровођење.  

• Требало би размотрити промене у процедурама за достављање упитника ученицима. Као 
што је поменуто у делу 4,  и могуће слање писама подсећања после одређеног периода. 

• Требало би применити квалитативни приступ у прикупљању информација од послодаваца, 
и идентификација значајнијих послодаваца би требало да иде преко школа, пре него преко 
ученика.  

У идеалним условима, спровођење студија праћења ученика и студија задовољења 
послдоаваца би требало да спроводи Центар за стручно и уметничко образовање, при Заводу 
за унапређивање образовања. Колико год да је Центар наклоњен огледним профилима, још 
увек има препрека које се морају премостити. Зато се препоручује да се евалуације овог типа  
у најближој будућности раде од стране реформских пројеката или унајмљених агенција за 
истраживање, бар док се не успостави методологија рада.  
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4.1 Преглед информација о ученицима који су један од завршили 
огледних профила средње стручне школе 2006. године, засновано на 
извештајима школа 
 
 
Анализа података у Центру за стучно и уметничко образовање и школама, резултирала је 
избором од 47 огледних школа, са 12 профила у 5 подручја рада, које ће учествовати у 
анализи.  
 
 
Информације прикупљене од школа: 
 

• Број ученика који су започели школовање 
• Број ученика који су завршили школовање у 2006 години 
• Број ученика који су по завршетку наставили школовање и образовање  2006-2007 
• Број ученика који су се по завршетку школовања запослили у струци (од децембра 

2006 до марта 2007) 
• Број ученика који су се по завршетку школовања запослили у другој струци или послу 
• Број ученика који су по завршетку школовања незапослени 

 
 
Укупан број ученика који су завршили школу у овом узорку је 890, у односу на 979 ученика који 
су обучавани у КАРДС Програму реформе Средњег Стрзчног Образовања-фаза 1. 
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Tабела 1: Ученици који су завршили средњу стручну школу 2006. у КАРДС Програму  
реформе ССО - фаза 1, огледни профили по подрчјима рада 
Профил Трајање 

профила 
по 
годинама 

% који су 
завршили 
2006 

% који су 
наставили 
школовање 
и обуку   

% који су 
запослени 
у струци 

% који су 
запослени 
у  другој 
струци 
или послу 

% који су 
незапослени 

Сектор: Пољопривреда, производња и прерада хране 
Пољопривредни 
техничар 

4 100.00 72.22 5.56 5.56 16.67 

Ветеринарски 
техничар 

4 92.68 84.21 6.58 3.95 5.28 

Прехрамбени 
техничар 

4 96.70 63.64 6.82 3.41 26.14 

Просек за 4 год.  96.46 73.36 6.32 4.30 16.02 
Пекар 3 77.14 3.70 44.44 22.22 29.63 
Месар 3 76.39 7.27 58.18 9.09 25.45 
Прерађивач млека 3 95.59 23.08 7.69 15.38 53.85 
Руковалац- 
механичар 
пољопривредне 
технике 

3 97.92 23.40 31.91 14.89 29.79 

Просек за 3 год.  86.76 14.36 35.55 15.39 37.18 

Просек за п. рада  91.20 44.92 19.54 9.14 26.40 

Сектор: Здравство  
Здравствени 
неговатељ 

3 85.00 61.76 26.47 5.88 5.88 

Mасер 3 94.87 62.16 18.92 0.00 18.92 

Просек за п. рада  89.87 61.97 22.54 2.82 12.68 

Сектор: Машинство и обрада метала 
Оператер 
машинске обраде 

3 89.69 14.00 33.00 16.50 36.50 

Укупно у п. рада  89.69 14.00 33.00 16.50 36.50 

Сектор: Електротехника 
Ауто електричар 3 79.78 8.45 15.49 19.72 56.34 

Укупно у п. рада  79.78 8.45 15.49 19.72 56.34 

Сектор: Грађевинарство  
Монтер суве 
градње 

3 83.85 14.07 46.67 7.41 31.85 

Укупно у п. рада  83.85 14.07 46.67 7.41 31.85 

Укупно за све 
профиле 

 86.56 28.58 27.77 11.36 32.29 

Напомена:неке цифре су заокружене на цео број, и прелазе 100 % 
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Taбела 2: Ученици који су завршили средњу стручну школу 2006. у КАРДС Програму  
реформе ССО - фаза 1, огледни профили по подручјима рада 
Профил Трајање 

профила 
у 

годинама 

% који су 
завршили 
2006 

% који су 
наставили 
школовање 
и обуку   

% који су 
запослени 
у струци 

% који су 
запослени 
у другој 
струци 
или послу 

% који су 
незапослени 

Пољопривреда, 
производња и 
прерада хране 

4 96.46 73.36 6.32 4.30 16.02 

Пољопривреда, 
производња и 
прерада хране 

3 86.76 14.36 35.55 15.39 37.18 

Здравство 3 89.87 61.97 22.54 2.82 12.68 
Машинство и обрада 
метала 

3 89.69 14.00 33.00 16.50 36.50 

Електротехника 3 79.78 8.45 15.49 19.72 56.34 
Грађевинарство 3 83.85 14.07 46.67 7.41 31.85 
За све секторе 86.56 28.58 27.77 11.36 32.29 
Референце у графикону 28.58(1) 27.77(2) 11.36(3) 32.29(4) 
 
 
 

 

 
Taбела 3: Ученици који су завршили средњу ст
реформе ССО - фаза 1, огледи по подручјима
школовање  

Ученици који  су завршили  школовање

1

23

4

слени % који су незапо

Профил % к
зап
у с

1.  Пољопривреда,  производња и прерада 
хране (7 профила) 
2.   Здравство (2 профила) 
3.   Машинство и обрада метала (1 профил) 
4.   Електротехника (1 профил) 
5.   Грађевинарство (1 профил) 

 

 

 Пројекат финансира Европска унија преко Европ
 
 

Програм реформе средњег стручног образовања
% који су наставили школовање и обуку   
1 
2 
3 
4 

% који су запослени у струци 
лени у некој другој струци или % који су запос
послу 
 

ручну школу 2006. у КАРДС Програму  
 рада, без ученика који су наставили 

оји су 
ослени 
труци 

% који су 
запослени 
у другој 
струци или 
послу 

% који су 
незапослени 

35.48 16.59 47.93

59.26 7.41 33.33
38.37 19.19 42.44
16.92 21.54 61.54
54.31 8.62 37.37

ске агенције за реконструкцију 
 – фаза 2 
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Кратак преглед: ученици који су завршили  школовање 2006. године 
(са изузетком ученика који су наставили школовање) 

60.00

80.0

100.0

120.0

0

0

0

40.00

0.00

00

1 2 3 4 5

20.

Series3

Series2

Series1

 
- Пољопривреда, производња и прерада хране  
- Здравство 
- Машинство и обрада метала 
- Електротехника 
- Грађевинарство 

 
 
 
Закључци  
 
Резултати ових анализа откривају да је 56% ученика било запос
података, од децембра 2006 до марта 2007 године, 41% је за
запослено у некој другој струци или послу. 44% ученика је било не
Ова анализа је заснована на укупном броју ученика који дос
завршетку школовања, што представља број умањен за број они
школовање. 
 Просек од 73% ученика који су завршили четворогодишње школо
завршили трогодишње школовање је наставило образовање. Укуп
завршли средњу стручну школу у овом узорку је наставило образо
 
Када укупан број (број оних који су завршили умањен за бр
школовање) ученика који су завршили средњу стручну школу нађе
школовали, онда је индекс 100. То упућује да индекс ефикасности
завршили један од огледних профила у средњим стручним школам

и

Запослени у другој струци или послу 

 

 

 Пројекат финансира Европска унија преко Европске агенције за р
 
 

Програм реформе средњег стручног образовања – фаза 2 
Запослени у струц
Незапослени
лено у периоду прикупљања 
послено у струци, а 15% је 
запослено у датом периоду. 
тупни за тржиште рада по 
х ученика који су наставили 

вање, а 22% ученика који су 
но 29% свих ученика који су 
вање.  

ој оних који су наставили 
 посао у струци за коју су се 
 износи 41 за ученике који су 
а 2006 године.   

еконструкцију 
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4.2  Студија праћења ученика који су завршили један од огледних 
профила  
 
Циљ студије праћења је био стицање искустава за прављење даљих студија праћења ученика 
који су завршили огледне профиле и коришћењем релативно малог узорка добијени су 
довољно јасни индикатори на које би требало обратити пажњу и евентуално их даље пратити 
и анализирати.  
 
Упитник за студију праћења ученика који су завршили један од огледних профила је креиран јуна 2007. 
године, са циљем сагледавања следећих области:  
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A. Претходно образовање (пре уписа у средњу стручну школу) (1 питање) 
B. Образовни профил који је испитаник похађао (9 питања)  

       C.  Тражење посла и редослед професионалних активности (6 питања) 
D. Тренутне активности, запошљавање и рад (6 питања) 
E. Компетенције и њихова примена (3 питања) 
F. Однос између средњег стручног образовања и рада (4 питања) 
G. Радна оријентација и степен задовољства послом (2 питања) 
H. Даље образовање и обуке (2 питања) 
I. Ретроспективна процена средњег стручног образовања (5 питања) 

 
Упитник је направљен за ученике који су 2006. године завршили један од 12 огледних 
профила поменутих у делу 3.1 овог документа, извештаји из школа . Упитник саджи 38 
питања, углавном затворених питања, користећи кобинацију одговора да/не, избор између 
више одговора,  уписивање листе или градације одговора и питања која садрже изјаве о 
ставовима, уз коришћење Ликертове скале одговора.  
 

Упитник је послат ученицима који су завршили неки од огледних профила у 2006. године, 
њих укупно 903. Упитници су послати екстерним носиоцима промена и директорима школа, 
који су те упитнике проследили ученицима. Ученици су се образовали у једном од следећих 
подручја рада: 

 
• 324 у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране; ово подручје рада 

има седам огледних профила (Пољопривредни техничар, Прехрамбени техничар, 
прерађивач млека, Ветеринарски техничар, Пекар, Месар и Руковалац- механичар 
пољопривредне технике ). 

• 135 у подручју рада Грађевинарство; ово подручје рада има један огледни профил 
(Монтер суве градње). 

• 91 у подручју рада Електротехника; ово подручје рада има један огледни профил (Ауто 
електричар). 

• 71 у подручју рада Здравство; ово подручје рада има два огледна профила 
(Здравствени неговатељ и Масер ). 

• 172 у подручју рада Машинство и обрада метала; ово подручје рада има један огледни 
профил (Оператер машинске обраде). 

Укупно 208 упитника је враћено. Процента враћених упитника у односу на послате је 
23.4% (208/890). Узорак враћених упитника има следеће карактеристике: 
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• 81 из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, укупан одзив је 
износио 25.0% (81/324), 

• 57 из подручја рада Грађевинарство, укупан одзив је износио 42.2% (57/135). 

• 4 из подручја рада Електротехника, укупан одзив је износио 4.4% (4/91), 

• 2 из подручја рада Здравство, укупан одзив је износио 2.8% (2/71), 

• 63 из подручја рада Машинство и обрада метала, укупан одзив је износио 36.6% 
(63/172) 

Узимајући у обзир веома мали број враћених попуњених упитника за подручја рада здравство 
(четири упитника) и електротехника (два упитника), резулати за поменута подручја су 
укључени само у општи део студије. Имајући у виду слаб одзив од 31.85% за преостала три 
подруја рада резултате, закључке и препоруке ове анализе би требало узимати са опрезом и 
користити само у информативне сврхе за евентуалне будуће анализе ових области.  
 
Следећи део представља анализу разултата горепоменутих 9 области упитника. Анализа се, 
по својој природи, фокусира на два најбитнија одговора у скоро свим областима које покрива. 
(За детаљну анализу студије праћења ученика погледати прилог 1). 
 
A.  Претходно образовање (пре уписа у средњу стручну школу) (1 питање) 
 

82.2% ученика заврши основну школу са добрим или врло добрим успехом. 
 

• Образовни профил који је испитаник похађао (9 питања) 
 

B1 Коју је огледну школу ученик похађао   
B2 Оцене и најкориснији предмети / модули (до пет предмета / модула) 

 
Taбела 3 најкориснији предмети / модули током школовања 
Анализирана су само она подручја рада где је број враћених попуњених упитника био већи од 10 
Пољопривредни 
техничар 

Прехрамбени 
техничар 

Ветеринарски
техничар 

Прерађивач 
млека 

Монтер  
Суве 
градње 

Оператер 
машинске 
обраде 

Ратарство  
Технологија 
прераде хране  Фармакологија  

Производња 
млека  

Грађевинске 
конструкције  Пракса  

Воћарство  
Контрола 
квалитета Породиљство 

Производња 
сира  

Грађевински 
материјали  Технологија  

Пољопривредна 
техника  Микробиологија  

Болести 
животиња Предузетништво 

Нацртна 
геометрија  

Машински 
елементи  

Сточарство 
Технолочке 
операције  Анатомија  

Објекти и 
опрема у 
млекарству  

Читање 
пројеката  Математика  

Енглески језик  Хемија  
Анатомија и 
физиологија 

Сировине у 
млекарству  Математика  Механика  

Ученици углавном нису наводили које су оцене имали из тих предмета / модула  
 

Питања B3 до B9 се односе на то колико су ученици задовољни окружењем током њиховог 
школовања.  
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Велика већина ученика (око 80%) је задовољна или веома задовољна односом праксе и 
учења, нставом и условима у средњој школи. Они су у мањој мери задовољни са својим 
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компјутерским вештинама и знањем говорног страног језика. једна петина ученика(19.7%)је 
одговорила да се знање говорног страног језика побољшало, што указује на чињеницу да су 
ученици вежбали страни језик, или су ипли на додатне курсеве.  Већи проценат ученика, три 
четвртине је одговорило (74.9%) да је знање говорног страног језика остало на истом нивоу.  
 
 
C.  Тражење посла и редослед професионалних активности (6 питања) 
 
Отприлике једна петина ученика (21.9%) није покушавала да пронађе посао по завршетку 
школовања. Ово се може објаснити или чињеницом да су већ имали посао пре завршетка 
школовања или да су наставили своје образовање. 
 
Око три петине ученика (62.7%) је или имало посао пре завршетка школовања, или покушало 
да нађе посао месец дана по завршетку школовања.    
 
Отприлике трећина ученика (31.0%)  је користила помоћ породице при тражењу посла, а њих 
22.7% је само контактирало послодавца. Најмање коришћен начин тражења посла према 
одговорима ученика је послован понуда послодавца (4.1%). 
 
Око три петине ученика (60.5%) мисли да је најефикаснији начин за налажење посла јесте 
преко породичних контаката и самоиницијативе.  Саветовање локалне службе за 
запошљавање је у малом броју случајева помогло у налажењу посла (6.9%). 
 
Велика већина ученика (86.0%) је контактирала између једног и пет послодаваца пре 
проналажења првог посла, 11.6% је контактирало између шест и десет послодаваца.  
 
Око две петине ученика (42.3%) није користило радну биографију (CV) за проналажење првог 
посла. Други су мислили да је важно (32.8%) или веома важно (24.8%) имати радну 
биографију (CV) при тражењу посла.  
 
 
D.  Тренутне активности, запошљавање и рад (6 питања) 
 
Отприлике четвртина ученика (25.3%) има сталан посао, друга четвртина (25.9%) је запослена 
на одређено време. Једна трећина ученика (31.3%) је незапослена од завршетка школовања. 
Неки од ових ученика су вероватно наставили школовање. 
 
Три петине ученика (61.7%) је  радило за само једног послодавца по завршетку школовања  

 
Трећина ученика обавља исти посао сваке недеље (38.0%), друга трећина обавља различите 
радне задатке сваке недеље (31.5%), и последња трећина обавља различите радне задатке 
сваког дана (30.4%). 
 
Најважнија карактеристика која се тиче посла јесте плата, одмах затим задовољство послом. 
 
Отприлике трећина ученика (36.0%) ради у већим компанијама са педесет или више 
запослених, док четвртина ученика (25.8%) ради у малим компанијама, које имају до пет 
запослених. 
 
Три петине ученика (57.3%) ради посао за који су се школовали у средњој школи, док 
преостале две петине ученика (42.7%)  ради неки други посао. Овај део се разликује од 
информација добијених из школа, где се из података добија да 71% ученика ради посао за 
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који се школовао, док 29.0% ради неки други посао (преузето из Taбеле 2).  Пошто се у 
извештајима школа налазе подаци за све ученике који су похађали одређени профил, а 
анализа упитника покрива само 23% ученика, подаци пристигли из школа се узимају као 
поузданији подаци.   
 

E. Компетенције и њихова примена (3 питања) 
 

Око три петине ученика (57.2%) мисли да њихове квалификације стечене у средњој школи 
имају велику или веома велику важност за њихов тренутни посао, док 18.3% мисли да њихове 
квалификације стечене у средњој школи имају малу важност за њихов тренутни посао. 
 
58.0% ученика тврди да теоријска знања стечена у средњој школи имају велику или веома 
велику важност за њихов тренутни посао, док 13.7% њих мисли да имају малу важност за 
њихов тренутни посао. 
 
60.3% ученика придаје велику важност практичним вештинама стеченим у средњој школи за 
тренутни посао, док  19.1% мисли да немају велику важност за њихов тренутни посао.    

 
F.  Однос између средњег стручног образовања и рада (4 питања) 
 
Отприлике половина ученика (51.2%) мисли да је њихово образовање и обука веома 
одговарајућа за тренутни посао, док 27.3% мисли да је њихово образовање и обука нимало 
одговарајуће за тренутни посао. Питања F2 и F3 нису анализирана јер је прелиминарна 
анализа показала да: 1) се одговори преклапају са одговорима на питање  B2, 2) је било 
веома мало одговора, и да 3) су ученици мешали теоријске и стручне предмете. 

 
G.  Радна оријентација и степен задовољства послом (2 питања) 
 
Отприлике половина ученика је задовољна или веома задовољна својим тренутном позицијом 
и послом.    
 
H.  Даље образовање и обуке (2 питања) 
 
Само 47 ученика је одговорило на ово питање и скоро половина ученика (44.7%) је наставила 
образовање, које је повезано са квалификацијама стеченим у средњој школи, док је друга 
половина ученика (55.3%) наставила образовање, које је  није повезано са квалификацијама 
стеченим у средњој школи.  
 
I.  Ретроспективна процена средњег стручног образовања (5 питања) 
 
Велика већина ученика (око 80%) је задовољна наставним програмима, предавањима, 
односом ученик-наставник, учионицама и радионицама, док су у нешто мањој мери изразили 
задовољство у питању I1: Колико Вам је помогло средњошколско образовање за обављање 
тренутног посла? Мало више од три четвртине ученика (77.4%) је рекло да би поново уписали 
исти огледни профил. 
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4.3 Студија задовољења послодаваца 

Циљ студије задовољења је био преглед огледних профила и  ученика који су завршили 
огледне профиле из перспективе послодаваца и коришћењем релативно малог узорка 
добијени су довољно јасни индикатори на које би требало обратити пажњу и евентуално их 
даље пратити и анализирати.  
 
Упитник за студију задовољења послодаваца је креиран јуна 2007. године, са циљем сагледавања 
следећих области:  
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), 

A. Методе запошљавања (3 питања), 
B.           Компетенције стечене у средњој стручној школи (12 питања)
               део о компетенцијама у коме се пореде огледни профили и профили који нису 

у огледу  (12 питања
C.          Друга питања: проблеми, препреке и са тим повезане теме (3 питања) 

 
Неки делови упитника су дизајнирани у облику полуотворених питања, у којима се од 

послодаваца тражи да оцене компетенције ученика који за њих раде, а други су дизајнирани у 
облику отворених питања, са почетном идејом да у анкети учествује 94 послодавца, по два 
послодавца који запошљавају ученике из једне школе.  Упитници су послати екстерним 
носиоцима промена, који су на основу упитника спровели структуирани интервју са 
послодавцем. Анкетирани послодавци запошљавају ученике следећих огледни профила и 
подручја рада: 

 
• (Пољопривредни техничар, Прехрамбени техничар, прерађивач млека, Ветеринарски 

техничар, Пекар, Месар и Руковалац- механичар пољопривредне технике ). 

• Подручје рада Грађевинарство; један огледни профил (Монтер суве градње). 

• Подручје рада Електротехника; један огледни профил (Ауто електричар). 

• Подручје рада Здравство; два огледна профила (Здравствени неговатељ и Масер ). 

• Подручје рада Машинство и обрада метала; један огледни профил (Оператер 
машинске обраде). 

Укупно 45 упитника је враћено. Проценат враћених упитника у односу на послате је 
47.3% (45/94). Узорак враћених упитника има следеће карактеристике: 

 
• 17 из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 

• 7 из подручја рада Грађевинарство, 

• 3 из подручја рада Електротехника, 

• 2 из подручја рада Здравство, 

• 16 из подручја рада Машинство и обрада метала  
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Узимајући у обзир веома мали број враћених попуњених упитника за подручја рада здравство 
(три упитника) и електротехника (два упитника), податке за поменута подручја би требало 
посматрати само као квалитативне оцене, a резулати за поменута подручја су укључени само 
у општи део студије. С'обзиром на мали узорак интервјуисани послодаваца резултате, 
закључке и препоруке ове анализе би требало узимати са опрезом и користити само у 
информативне сврхе за евентуалне будуће анализе ових области. 

Следећи део представља анализу разултата горепоменутих 9 области упитника. (За детаљну 
анализу студије праћења ученика погледати прилог 2). 

A. Методе запошљавања 

Једна четвртина (24.4%) послодаваца је навела да је сам ученик контактирао њихову 
компанију, а једна петина да се ученик сам јавио на оглас компаније, што значи даје скоро 
половина ученника посао нашла захваљујући сопственој иницијативи. Отприлике једна петина 
послодаваца је рекла да је њихова компанија контактирала школу коју је ученик похађао, у 
једној шестини случајева школа је контактирала компанију. 

Послодавци су мањој мери навели контакте породице, службу за запошљавање као 
посреднике у проналажењу посла. 

B. Компетенције стечене у средњој стручној школи 

Велика већина послодаваца ( 80%) мисли да је комуникација на матерњем језику тачно колико 
је потребна за посао, док једна петина мисли да превазилази потребе посла.  

Више од  три петине (66,7%) послодаваца мисли да комуникација на страном језику 
непотребна за обављање посла, док скоро једна петина мисли да је ова компетенција на 
нивоу довољном за обављање посла. 

Скоро сви (88,9%) анкетирани послодавци мисле да су теоретска знања ученика на 
задовољавајућем нивоу, док једна десетина чак мисли да превазилази потребе посла. 

Велика већина (77,8%) послодаваца мисли да су практичне вештине које поседују ученици 
огледних профила сасвим довољне за обављање посла, док једна петина њих мисли да те 
вештине превазилазе потребе посла.  

Једна половина послодаваца сматра да ученици поседују компетенцију коришћење рачунара 
у оноликој мери, колико је потребно за посао, док мало више од једне трећине (37,8%) сматра 
да компетенција није потребна за посла. 

Три четвртине послодаваца (73,3%) мисли да се ученици огледних профила прилагођавају 
новим околностима у радном окружењу тачно онолико колико је потребно, а једна петина њих 
мисли да то чак превазилази потребе посла. 

Док трећина послодаваца мисли да је компетенција осећај за предузетништво и бизнис код 
ученика развијена у довољној мери, њих преко две петине мисли да та компетенција није 
потребна за обављање посла.  
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Послодавци у великој мери (око 80%) мисле да је комуникација са клијентима / муштеријама 
веома изражена код ученика, а четвртина послодаваца мисли да је она непотребна за посао, 
вероватно због природе посла ученика. 

Послодавци у великој већини случајева (84,4%) мисле да да ученици огледних профила 
примењују законске, здравствене и безбедносне процедуре, док 10% њих сматра да је 
недовољна за обављање посла. 

90% послодаваца мисли да је компетенција употреба савремене опреме и примена 
напредних технологија код ученика тачно колико је потребна за посао, или превазилази 
потребе посла. 

Преко 90% послодаваца сматра ученици огледних профила брзо уче нове методе рада и 
технологија, док њих 4,4% мисли да је ова компетенција непотребна за обављање посла  

Скоро сви (97,8%) анкетирани послодавци мисле се ученици огледних профила понашају на 
радном месту тачно онако како би требало, или да ова компетенција превазилaзи потребе 
посла  

B. Компетенције стечене у средњој стручној школи – поређење 

Нико од послодаваца у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране не сматра 
да су компетенције ученика огледних профила горе од компетенција ученика профила који 
нису у огледу. Већина њих мисли да су компетенције теоретска знања, практичне вештине,  
употреба савремене опреме и примена напредних технологија и понашање на радном месту 
ученика огледних профила боље него код ученика профила који нису у огледу. Половина 
анкетираних послодаваца мисли да су компетенције Примена процедура ( законских, 
здравствених, безбедносних) и брзина у процесу учења нових метода рада и технологија 
бoље него код ученика профила који нису у огледу, а друга половина мисли да су исти. 

Већина послодаваца у подручју рада Машинство и обрада метала мисли да су компетенције 
ученика огледних профила (практичне вештине, коришћење рачунара, употреба савремене 
опреме и примена напредних технологија и брзина у процесу учења нових метода рада и 
технологија) боље од ученика профила који нису у огледу. Што се тиче осталих компетенција, 
већина њих мисли да су те компетенције исте као ученика који су учили по профилу који није у 
огледу, а за компетенцију теоретска знања 14,3% послодаваца је рекло да је ова 
компетенција гора него код ученика који су учили по профилу који није у огледу. 

C. Друга питања: проблеми, препреке и са тим повезане теме (3 питања) 

На питање о очекивањима велика већина (97,8%) послодаваца одговорила да су ученици или 
задовољили њихова очекивања или су их превазишли. 

Послодавци су одговарали на питања која тичу њихових очекивања и давали су сугестије за 
ефикаснији и ефективнији систем средњег стручног образовања, као и додатне коментаре о 
профилима или ученицима. Већина њих (око 70%) се сложила да је потребно увести још више 
практичне наставе у школовање, како би се ученици што боље припремили за први посао, као 
да би требало инсистирати на бољем знању страног језика, посебно стручних термина који се 
користе при употреби машина и програма. Такође, они су споменули да би ученике требало 
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подучавати о концепту доживотног учења и потреби за стсалним професионалним 
усавршавањем. 
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Студија праћења ученика који су завршили један од огледних 

профила у 2007. години 
 
 

Упитник за студију праћења ученика који су завршили један од огледних профила је креиран јуна 
2007. године. Неки делови упитника су дизајнирани тако да садрже изјаве о ставовима, уз коришћење 
Ликертове скале одговора. Неки делови су дизајнирани у облику полуотворених питања, у којима се од 
ученика тражи да направе листу или градацију својих одговора. Упитник је дизајниран од стране 
особља Јединице за имплементацију Програма , са намером да се из перспективе ученика оцене 
огледни профили и њихова релевантност, када се ради о налажењу посла и плановима у каријери.  

 
Тридесет осам питања је категоризовано у следеће групе:A) Претходно образовање (пре уписа у 

средњу стручну школу) (1 питање), B) Образовни профил који је испитаник похађао (9 питања), C) 
Тражење посла и редослед професионалних активности (6 питања), D) Тренутне активности, 
запошљавање и рад (6 питања), E) Компетенције и њихова примена (3 питања), F) Однос између 
средњег стручног образовања и рада (4 питања), G) Радна оријентација и степен задовољства послом  
(2 питања), H) Даље образовање и обуке (2 питања), and I) Ретроспективна процена средњег стручног 
образовања (5 питања). 

 
Упитник је послат ученицима који су завршили неки од огледних профила у 2006. године, њих 

укупно 890. Упитници су послати екстерним носиоцима промена и директорима школа, који су те 
упитнике проследили ученицима. Ученици су се образовали у једном од следећих подручја рада: 

 
• 324 у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране; ово подручје рада има 

седам огледних профила (Пољопривредни техничар, Прехрамбени техничар, прерађивач 
млека, Ветеринарски техничар, Пекар, Месар и Руковалац- механичар пољопривредне 
технике ). 

• 135 у подручју рада Грађевинарство; ово подручје рада има један огледни профил (Монтер 
суве градње). 

• 91 у подручју рада Електротехника; ово подручје рада има један огледни профил (Ауто 
електричар). 

• 71 у подручју рада Здравство; ово подручје рада има два огледна профила (Здравствени 
неговатељ и Масер ). 

• 172 у подручју рада Машинство и обрада метала; ово подручје рада има један огледни 
профил (Оператер машинске обраде). 

Укупно 208 упитника је враћено. Проценат враћених упитника у односу на послате је 23.4% 
(208/890). Узорак враћених упитника има следеће карактеристике: 

 
• 81 из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, укупан одзив је износио 

25.0% (81/324), 

• 57 из подручја рада Грађевинарство, укупан одзив је износио 42.2% (57/135). 

• 4 из подручја рада Електротехника, укупан одзив је износио 4.4% (4/91), 

• 2 из подручја рада Здравство, укупан одзив је износио 2.8% (2/71), 

• 63 из подручја рада Машинство и обрада метала, укупан одзив је износио 36.6% (63/172), 
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Узимајући у обзир веома мали број враћених попуњених упитника за подручја рада здравство 
(четири упитника) и електротехника (два упитника), резулати за поменута подручја су укључени само у 
општи део студије. Имајући у виду слаб одзив од 31.85% за преостала три подруја рада резултате, 
закључке и препоруке ове анализе би требало узимати са опрезом и користити само у информативне 
сврхе за евентуалне будуће анализе ових области.    
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Резултати 
 

Овај део представља анализу податка, где су ученици одговарали на по једно питање. Дата је 
дистрибуција појединачних одговора за свако питање. У додатку, дате су аритметичка средина и 
стандардна девијација за Ликертову скалу одговора. Свака од анализа је рађена прво за сва подручја 
рада укупно, а затим и у оквиру подручја ( Пољопрвиреда, производња и прарада хране, 
Грађевинарство и Машинство  обрада метала).   

 
Одговори на питања 

 
Табела показује дистрибуцију процената, аритметичку средину и стандардну девијацију за 

питање о учениковом претходном образовању. Највећи број ученика заврши основну школу са добрим 
или врло добрим успехом.   

 
Taбела A.—Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за 

питање које се тиче прехтодног образовања ученика (N=202) 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 

категорија 
Претходно образовање  

Довољан 
(2) 

Добар 
 (3) 

Врло 
добар 

 (4) 
Одличан 

(5) 
Аритм. 
Сред 

Станд. 
Дев. 

A1. Успех ученика на  
крају школовања .................................... 4.0 44.6 37.6 13.9 3.61 0.77 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.  

 

 

 Пројекат финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију 
 
 

Програм реформе средњег стручног образовања – фаза 2 

5



У делу B се говори о огледним профилима. Табела B (питања B3-B8) показује да је велика 
већина ученика (око 80%) задовољна или веома задовољна односом праксе и учења, наставом и 
условима у средњој школи. Они су у мањој мери задовољни са својим компјутерским вештинама и 
знањем говорног страног језика. Приметићете да већи број за аритметичку средину у ствари 
представља већи степен слагања са одређеном изјавом. Питање B2 је анализирано и представљено за 
сваки од огледних профила посебно.  Питање B9 у којем се ученици питају да оцене познавање страног 
језика у време попуњавања упитника: једна петина ученика (19.7%)је одговорила да се то знање 
побољшало, три четвртине (74.9%) да је остало на истом нивоу, док је веома мали број ученика (5.4%) 
одговорио да се знање говорног страног језика погоршало.  

 
Taбела B — Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

огледних профила ученика 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Огледни профил Веома 
лоше (1) 

Лоше 
 (2) 

Осредње 
(3) 

Добро 
 (4) 

Веома 
добро (5) 

Аритм. 
Сред. 

Станд. 
Дев. 

B3. У којој мери је пракса 
у току школовања била 
повезана са оним што сте 
учили? 
 (N=203) ................................  3.4 16.3 31.0 49.3 4.26 0.85 
B4. Како бисте оценили 
наставу   
 (N=203) ................................  3.4 12.3 43.3 40.9 4.22 0.79 
B5. Како бисте оценили 
услове наставе (N=202) ... 1.0 3.0 15.8 36.6 43.6 4.19 0.88 

B6. Како бисте оценили 
своје компјутерске 
вештине у тренутку када 
сте завршили средњу 
школу? 
 (N=204) ................................ 4.4 12.3 28.9 30.9 23.5 3.57 1.11 
B7. Како бисте оценили 
своје компјутерске 
вештине у овом 
тренутку? (N=203) ............ 3.4 10.3 29.6 32.5 24.1 3.64 1.06 

B8. Како бисте оценили 
своје знање говорног  
страног  језика у 
тренутку када сте 
завршили средњу 
школу? (N=204) ................ 5.4 25.0 33.3 21.1 15.2 3.16 1.13 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. 
Проценти у укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 

 
Део С говори о активностима ученика везана за тражење посла. Отприлике једна петина ученика 

(21.9%) није покушавала да пронађе посао по завршетку школовања (питање C1, N=201). Неки од њих 
су вероватно и ученици који су наставили своје образовање. Taбела C2 показује да је око три петине 
ученика (вероватно оних ученика који нису наставили образовање) је или имало посао пре завршетка 
школовања, или покушало да нађе посао месец дана по завршетку школовања.  

 
Taбела C2—Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла (N=158) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Тражење посла 1 месец након 
завршетка 
школовања 

2 месеца након 
завршетка 
школовања 

3 месеца након 
завршетка 
школовања 

имао / ла сам 
посао пре 
завршетка 
школовања 

C2. период тражења посла ................... 53.2 21.5 15.8 9.5 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 
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Taбела C3 се односи на начине које је ученик користио у тражењу посла. Отприлике половина ученика 
је или користила помоћ породице или је сама контактирала послодавца. Најмање коришћен начин 
тражења посла према одговорима ученика је пословна понуда послодавца (4.1%). 

 
Taбела C3—Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла (N=157) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Тражење посла 

Уз помоће 
школе 

Уз помоћ 
локалне 
службе за 
запошљав

ање 
Уз помоћ 
породице Огласи 

Пословна 
понуда од 
послодавца 

Иницијатива 
ученика 

C3. Начини тражења ......... 10.7 16.9 31.0 14.5 4.1 22.7 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. С'обзиром да су ученици могли да бирају више од једног 
понуђеног одгорвора, укупан збир процената износи 154.4%;  они су враћени на скалу до 100%. 

 
Слично томе, Taбела C4 показује да око три петине ученика мисли да најефикаснији начин за 

налажење посла јесте преко породичних контаката и самоиницијативе.  Саветовање локалне службе за 
запошљавање је у малом броју случајева помогло у налажењу посла. (6.9%). 

 
Taбела C4— Дистрибуција процената на питање које се тиче тражења посла (N=138)  

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Тражење посла 
Саветовањ
е у школи  

 

Саветова
ње 

локалне 
службе за 
запошљав

ање 

Породични 
контакти 

 

Познавање 
послодавца 

 

Иницијатив
а ученика 

 
C4. Најефикаснији начини тражења..... 16.0 6.9 29.1 16.6 31.4 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. С'обзиром да су ученици могли да бирају више од једног 
понуђеног одгорвора, укупан збир процената износи 126.8%; они су враћени на скалу до 100%. 
 

Велика већина ученика (86.0%) је контактирала између једног и пет послодаваца пре 
проналажења првог посла, 11.6% је контактирало између шест и десет послодаваца и само 2.3% је 
контактирало између 11 и 15 послодаваца (питањеC5, N=129). 

 
Око две петине ученика (42.3%) није користило радну биографију (CV) за проналажење првог 

посла. Други су мислили да је важно (32.8%) или веома важно (24.8%) имати радну биографију (CV) при 
тражењу посла (питање C6, N=137). 

 
Taбела D1 се односи на питање тренутне ситуације када се ради о послу. Отприлике четвртина 

ученика има сталан посао, друга четвртина је запослена на одређено време. Једна трећина ученика је 
незапослена од завршетка школовања. Неки од ових ученика су вероватно наставили школовање. 

 
Taбела D1—дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада (N=166) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 
Стални 
посао 

Посао са 
пола 
радног 
времена 

Посао на 
одређено 
време 

Самозапос
лен 

Незапосле
н 

последње 
4 недеље 

Незапосле
н од  

завршетка 
школовања 

D1. Тренутни статус........... 25.3 2.4 25.9 4.2 10.8 31.3 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 
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Ученици који су на прехтодно питање одговорили да су незапослени од завршетка школовања (њих 52) 
су искључени из анализе следећег дела упитника, да би били сигурни да су само ученици који раде или 
су радили после завршетка школовања одговарали на питања о запослењу.   

 
Taбела D2 показује да је отприлике три петине ученика радило за само једног послодавца по 

завршетку школовања.   
 

Taбела D2.—Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које тиче 
запошљавања и рада (N=107) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија Запошљавање и рад 

Један (1) Два (2) Три (3) 
Четири 

(4) 
Пет или 
више (5) 

Аритм. 
Сред 

Станд. 
Дев. 

D2. Број послодаваца за 
које сте радили по 
завршетку школовања ..... 61.7 21.5 8.4 3.7 4.7 1.68 1.09 

 
Питање D3 (N=92) тиче се радних активности ученика на послу. Трећина ученика обавља исти 

посао сваке недеље (38.0%), друга трећина обавља различите радне задатке сваке недеље (31.5%), и 
последња трећина обавља различите радне задатке сваког дана (30.4%). 

 
Табела D4 показује да је најважнија карактеристика која се тиче посла плата, одмах затим 

задовољство послом. Приметићете да нижа вредност за аритметичку средину представља већи степен 
слагања са изјавом.  

 
Taбела D4— Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које тиче 

запошљавања и рада 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 

категорија 
Запошљавање и рад Веома 

битно 
 (1) 

Битно 
 (2) 

Небитно 
 (3) 

Потпуно 
небитно 

 (4) 
Аритм. 
Сред. 

Станд. 
Дев. 

D4_1. Близина куће (N=84) ............. 25.0 14.3 22.6 38.1 2.74 1.21 
D4_2. Задовољство послом 

(N=91)............................................ 34.1 24.2 26.4 15.4 2.23 1.09 
D4_3. Плата (N=92) ......................... 40.2 22.8 12.0 25.0 2.22 1.22 
D4_4. Колеге (N=84) ........................ 17.9 31.0 31.0 20.2 2.54 1.01 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 

 
Taбела D5 описује величину компаније у којој ради ученик. Трећина ученика ради у већим 

компанијама са педесет или више запослених, док четвртина ученика ради у малим компанијама, које 
имају до пет запослених.  
Taбела D5— Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које тиче 

запошљавања и рада (N=89) 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 1-5 
запослених 

6-10 
запослених 

11-15 
запослених 

16-50 
запослених 

50 или 
више 

запослених 
D5. Број запослених у компанији у 
којој ради ученик ................................ 25.8 10.1 10.1 18.0 36.0 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 
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Три петине ученика (57.3%) ради посао за који су се школовали у средњој школи, док преостале 
две петине ученика (42.7%)  ради неки други посао (питање D6, N=103). 

 
Сви ученици су поново укључени у анализу питања из делова E, F, G, H, и I. 
 
Taбела E показује да око три петине ученика мисли да њихове квалификације, теоријска знања и 

практичне вештине стечене у средњој школи имају велику или веома велику важност за њихов тренутни 
посао. Приметићете да већи број за аритметичку средину у ствари представља већи степен слагања са 
изјавом. 

 
Table E.—Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

кометенција ученика  
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Компетенције ученика Ни мало 
(1) 

Мало 
 (2) 

Средње 
 (3) 

Много 
 (4) 

Веома  
(5) 

Аритм. 
Сред. 

Станд. 
Дев. 

E1. Важност 
квалификација за 
тренутни посао (N=131) ... 18.3 12.2 12.2 24.4 32.8 3.41 1.50 

E2. Важност теоријских 
знања за тренутни 
посао (N=131) ................... 13.7 12.2 16.0 22.1 35.9 3.54 1.43 

E3. Важност практичних 
вештина за тренутни 
посао (N=131) ................... 19.1 10.7 9.9 17.6 42.7 3.54 1.58 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 

 
Део F се тиче односа између средњег стручног образовања и посла. У питању F1 отприлике 

половина ученика је одговорила да мисли да је њихово образовање и обука веома одговарајућа за 
тренутни посао. Приметићете да већи број за аритметичку средину у ствари представља већи степен 
слагања са изјавом. Питања F2 и F3 нису анализирана јер је прелиминарна анализа показала да: 1) се 
одговори преклапају са одговорима на питање  B2, 2) је било веома мало одговора, и да 3) су ученици 
мешали опште и стручне предмете.  

 
Table F1— Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

односа средњег стручног образовања и посла 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

однос средњег 
стручног образовања и 
посла 

Поптуно 
неодговар

ајуће 
 (1) 

Мало 
одговарај

уће 
 (2) 

Средње 
одговарају

ће  
 (3) 

Веома 
одговарају

ће  
 (4) 

Потпуно 
одговарају

ће (5) 
Аритм. 
Сред. 

Станд. 
Дев. 

F1. Да ли је Ваше 
образовање и обука 
одговарајуће за посао 
који тренутно обављате 
(N=121).............................. 27.3 11.6 9.9 15.7 35.5 3.21 1.66 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 
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Питање F4 се тиче односа тренутне пословне ситуације и очекивања које су ученици имали по 
завршетку школовања. Приметићете да већи број за аритметичку средину у ствари представља већи 
степен слагања са изјавом. Отприлике трећина ученика (28.9 %) сматра да су се очекивања и тренутна 
позиција поклопили.   

 
Taбела F4— Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

односа средњег стручног образовања и посла 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

однос средњег 
стручног образовања 
и посла  

Много горе 
него 

очекивано 
(1) 

Горе него 
очекивано 

(2) 

Слажу се 
очекивања 
и трунутна 
ситуација 

(3) 

Боље него 
очекивано 

(4) 

Много 
боље него 
очекивано 

(5) 
Аритм. 
Сред. 

Станд. 
Дев. 

F4. Однос тренутне 
пословна ситуација  у 
односу на очекивања  
(N=114)............................ 14.9 15.8 28.9 19.3 21.1 3.16 1.33 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 

 
Део G односи на учениково задовољство послом. Отприлике половина ученика је задовољна или 

веома задовољна својим тренутном позицијом и послом.  Приметићете да већи број за аритметичку 
средину у ствари представља већи степен слагања са изјавом. 

 
Taбела G— Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се 

односи на то колико је ученик задовољан тренутним послом 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Задовољство послом Веома 
незадово
љан (1) 

Незадово
љан (2) 

Неутралан 
 (3) 

Задовоља
н (4) 

Веома 
задовољан 

(5) 
Аритм. 
Сред 

Станд. 
Дев. 

G1. Колико сте 
задовољни тренутним 
послом(N=111) ................. 12.6 10.8 26.1 27.9 22.5 3.37 1.29 

G2. У којој мери сте 
задовољни садашњом 
позицијом на радном 
месту (N=110) ................... 11.8 12.7 25.5 20.9 29.1 3.43 1.34 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 

 
Скоро половина ученика (44.7%) је наставила образовање, које је повезано са квалификацијама 

стеченим у средњој школи, док је друга половина ученика наставила образовање, које је  није повезано 
са квалификацијама стеченим у средњој школи. Требало би напоменути да је само четвртина свих 
ученика који су вратили попуњене упитнике одговорила на оно питање (питање H1, N=47). Питање H2 
ће посебно бити анализирано у следећим деловима студије. 
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Део I се односи на ретроспективну процену средњег стручног образовања и огледних профила. 
Taбела I (питања I1, I3_1-I3_5) показује да је велика већина ученика (око 80%) задовољна наставним 
програмима, предавањима, односом ученик-наставник, учионицама и радионицама, док су у нешто 
мањој мери изразили задовољство у питању I1: Колико Вам је помогло средњошколско образовање за 
обављање тренутног посла? Мало више од три четвртине ученика (77.4%) је рекло да би поново 
уписали исти огледни профил (питање I2, N=164). 

 
Taбела I— Дистрибуција процената, аритметичка средина и стандардна девијација за питање 

које се односи на ретроспективну процену огледних профила и средњег стручног 
образовања 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 
Ретроспективна процена 
ССО 

Веома 
ниска 

оцена (1) 

Ниска 
оцена  

 (2) 

Средња 
оцена 

 (3) 

Висока 
оцена 

 (4) 

Веома 
висока 
оцена (5) 

Аритм. 
Сред. 

Станд. 
Дев. 

I1. Колико вам је помогло 
средњошколско 
образовање за обављање 
тренутног посла?(N=119)  17.6 6.7 17.6 26.1 31.9 3.48 1.45 
I3_1. Задовољни 
наставним програмом  
(N=174).............................. 1.1 2.9 16.1 35.6 44.3 4.19 0.89 

I3_2. Задовољни 
предавањима (N=164) ..... 0.6 0.6 11.6 31.1 56.1 4.41 0.77 

I3_3. Задовољни односом 
ученик-наставник 
(N=172).............................. 0.6 1.2 11.0 25.0 62.2 4.47 0.78 

I3_4. Задовољни 
учионицама (N=169)......... 3.0 6.5 15.4 30.8 44.4 4.07 1.06 

I3_5. Задовољни 
радионицама (N=170) ...... 4.7 3.5 11.2 28.2 52.4 4.20 1.08 
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Одговори на питања одвојени по подручјима рада (одступања од скупова) 
 

Две доње табеле показују да су ученици из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране имали у просеку, много бољи просек на на крају осмогодишњег школовања од ученика из 
подручја рада Машинство и обрада метала и Грађевинарство.  

 
Taбела A_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче прехтодног образовања ученика, по 

секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Претходно образовање 
N 

Довољан 
(2) 

Добар 
 (3) 

Врло добар 
 (4) 

Одличан 
 (5) 

Пољопривред
а 79 1.3 26.6 39.2 32.9 
Грађевинарст
во 55 5.5 49.1 45.5  

A1. Успех ученика на  
крају школовања 

Машинство 62 6.5 64.5 25.8 3.2 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.. 
 
Taбела A_разлике (2)— аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче претходног 

образовања ученика, по секторима  
Претходно образовање N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривред
а 79 4.04 0.81 
Грађевинарст
во 55 3.40 0.60 

A1. Успех ученика на  
крају школовања 

Машинство 62 3.26 0.63 

Између пољопривреде и 
грађевинарства** и између 

пољопривреде и машинства** 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Следећих шест табела приказују најкорисније предмете / модуле за ученике за  сваки од 
огледних профила. Анализирани су само они профили за које је бар десет ученика из профила вратило 
попуњен упитник.   

 
Пет најкориснијих предмета / модула, по мишљењу ученика, за огледни профил Пољопривредни 

техничар су: Ратарство  (15.9%), Воћарство  (13.0%), Пољопривредна техника  (8.7%), Сточарство  
(8.7%), и Енглески језик (7.2%). 

 
Taбела B2_ Пољопривредни техничар—Дистрибуција процената за питања која се тичу предмета / модула 

(N одговора=69) 

најкориснији предмети / модули Фреквентност одговора  Проценат 

Ратарство  11 15.9% 
Воћарство  9 13.0% 
Пољопривредна техника  6 8.7% 
Сточарство  6 8.7% 
Енглески језик  5 7.2% 
Хемија  4 5.8% 
Виноградарство 4 5.8% 
Заштита биљки  4 5.8% 
Предузетништво 3 4.3% 
Ботаника  2 2.9% 
Пољопривредна производња  2 2.9% 
Пракса  2 2.9% 
Српски језик  2 2.9% 
Воћарство и виноградарство 2 2.9% 
Агробиологија  1 1.4% 
Агрохемија  1 1.4% 
Физичко  1 1.4% 
Биљке 1 1.4% 
Математика  1 1.4% 
Повртарство  1 1.4% 
Воћарска технологија  1 1.4% 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. Узимајући у обзир да су ученици бирали листу од пет 
предмета / модула, говоримо о избору од 75 предмета / модула на 15 ученика овог огледног профила који су вратили попуњене 
упитнике.  
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Пет најкориснијих предмета / модула, по мишљењу ученика, за огледни профил Прехрамбени 

техничар су: Прехрамбена технологија (18.8%), Контрола квалитета (15.8%), Микробиологија (10.9%), 
Технолошке операције (7.9%), и Хемија  (5.9%). 

 
Taбела B2_ прехрамбени техничар— Дистрибуција процената за питања која се тичу предмета / модула (N 

одговора=101) 

најкориснији предмети / модули Фреквентност одговора  Проценат 

Прахрамбена технологија  19 18.8% 
Контрола квалитета 16 15.8% 
Микробиологија  11 10.9% 
Технолошке операције  8 7.9% 
Хемија  6 5.9% 
Страни језик  5 5.0% 
Физичко  4 4.0% 
Математика  4 4.0% 
Предузетништво  4 4.0% 
Српски језик  4 4.0% 
Енглески језик  2 2.0% 
Физичка хемија  2 2.0% 
Физика  2 2.0% 
Информатика  2 2.0% 
Машине и апарати са операцијама  2 2.0% 
Технологија  2 2.0% 
Биохемија 1 1.0% 
Географија 1 1.0% 
Хемијски лаборант  1 1.0% 
Пракса  1 1.0% 
Прехрамбени техничар  1 1.0% 
Техничар – дизајнер одеће  1 1.0% 
Техничар за биотехнологију 1 1.0% 
Текстилни техничар  1 1.0% 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. Узимајући у обзир да су ученици бирали листу од пет 
предмета / модула, говоримо о избору од 120 предмета / модула на 24 ученика овог огледног профила који су вратили попуњене 
упитнике. 
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Пет најкориснијих предмета / модула, по мишљењу ученика, за огледни профил Прерађивач 

млека су: Производња млека   (19.1%), Производња сира  (19.1%), Предузетништво  (12.8%), Објекти и 
опрема у млекарству   (8.5%), и Сировине у млекарству (8.5%). 

 
Taбела B2_ прерађивач млека— Дистрибуција процената за питања која се тичу предмета / модула (N 

одговора=47) 

најкориснији предмети / модули Фреквентност одговора  Проценат 

Производња млека  9 19.1% 
Производња сира  9 19.1% 
Предузетништво 6 12.8% 
Објекти и опрема у млекарству  4 8.5% 
Сировине у млекарству  4 8.5% 
Математика  3 6.4% 
Здравствена безбедност хране  3 6.4% 
Српски језик  2 4.3% 
Биологија 1 2.1% 
Храна и исхрана  1 2.1% 
Информатика  1 2.1% 
Истрорија  1 2.1% 
Машине и апарати  1 2.1% 
Производња и прерада хране 1 2.1% 
Технологија  1 2.1% 

 Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. Узимајући у обзир да су ученици бирали листу од пет 
предмета / модула, говоримо о избору од 70 предмета / модула на 14 ученика овог огледног профила који су вратили попуњене 
упитнике. 
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Пет најкориснијих предмета / модула, по мишљењу ученика, за огледни профил Ветеринарски 

техничар су: Фармакологија  (13.0%), Породиљство  (13.0%), Болести животиња  (12.0%), Анатомија  
(9.8%), и Анатомија и физиологија  (7.6%). 

 
Taбела B2_ ветеринарски техничар— Дистрибуција процената за питања која се тичу предмета / модула (N 

одговора=92) 

најкориснији предмети / модули Фреквентност одговора  Проценат 

Фармакологија  12 13.0% 
Породиљство  12 13.0% 
Болести животиња 11 12.0% 
Анатомија  9 9.8% 
Анатомија и физиологија 7 7.6% 
Хиругија  6 6.5% 
Патологија 6 6.5% 
Хигијена и нега животиња  4 4.3% 
Хемија 3 3.3% 
Заразне болести животиња  3 3.3% 
Биологија  2 2.2% 
Кинологија 2 2.2% 
Основе хирургије  2 2.2% 
Практична настава  2 2.2% 
Енглески језик  1 1.1% 
Епизоотиологија 1 1.1% 
Физичко  1 1.1% 
Физиологија  1 1.1% 
Математика  1 1.1% 
Паразитске болести  1 1.1% 
Српски језик  1 1.1% 
Сточарство  1 1.1% 
Страни језик  1 1.1% 
Унутрашње болести  1 1.1% 
Болести жвотиња  1 1.1% 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. Узимајући у обзир да су ученици бирали листу од пет 
предмета / модула, говоримо о избору од 105 предмета / модула на 21 ученика овог огледног профила који су вратили попуњене 
упитнике.. 
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Пет најкориснијих предмета / модула, по мишљењу ученика, за огледни профил Монтер суве градње су: 

Грађевинске конструкције (14.0%), Грађевински материјали  99.9%), Нацртна геометрија  (9.9%), Читање пројекта  
(8.2%), и Математика  (7.6%). 

 
Taбела B2_ Монтер суве градње— Дистрибуција процената за питања која се тичу предмета / модула (N 

одговора=171) 

најкориснији предмети / модули Фреквентност одговора  Проценат 

Грађевинске конструкције  24 14.0% 
Грађевински материјали  17 9.9% 
Нацртна геомертија  17 9.9% 
Читање пројекта  14 8.2% 
Математика  13 7.6% 
Пракса  12 7.0% 
Технологија  рада 12 7.0% 
Организација 8 4.7% 
Техничко цртање  8 4.7% 
Енглески језик  6 3.5% 
Организација грађења  6 3.5% 
Технологија  6 3.5% 
Српски језик  4 2.3% 
Статика 4 2.3% 
Физичко  3 1.8% 
Информатика  3 1.8% 
Материјали  3 1.8% 
Конструисање 2 1.2% 
Организација рада  2 1.2% 
Екологија  1 0.6% 
Кровне конструкције  1 0.6% 
Мађарски језик  1 0.6% 
Познавање материјала  1 0.6% 
Страни језик  1 0.6% 
Стручни предмет 1 0.6% 
Веронаука  1 0.6% 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. Узимајући у обзир да су ученици бирали листу од пет 
предмета / модула, говоримо о избору од 285 предмета / модула на 57 ученика овог огледног профила који су вратили попуњене 
упитнике. 
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Пет најкориснијих предмета / модула, по мишљењу ученика, за огледни профил Оператер 

машинске обраде су: Пракса (19.1%), Технологија  (15.7%), Машински елементи  (10.5%), Математика  
(8.6%), Механика  (7.9%), и Техничко цртање  (7.9%).  

 
Taбела B2_ Оператер машинске обраде— Дистрибуција процената за питања која се тичу предмета / модула 

(N одговора=267) 

најкориснији предмети / модули Фреквентност одговора  Проценат 

Пракса  51 19.1% 
Технологија  42 15.7% 
Машински елементи  28 10.5% 
Математика  23 8.6% 
Механика  21 7.9% 
Техничко цртање  21 7.9% 
Енглески језик  14 5.2% 
Српски језик  14 5.2% 
Материјали у машинству  10 3.7% 
Технологоја обраде  7 2.6% 
Физичко  4 1.5% 
Технички материјали  4 1.5% 
Електротехника  3 1.1% 
Хидраулика и термодинамика  3 1.1% 
Материјали  3 1.1% 
Технологија рада  3 1.1% 
Бушење 2 0.7% 
Предузетништво  2 0.7% 
TOP 2 0.7% 
ЦНЦ 1 0.4% 
Стругање  1 0.4% 
Графика  1 0.4% 
Хидраулика и пнеуматика  1 0.4% 
Информатика  1 0.4% 
Руски језик  1 0.4% 
Бушења  1 0.4% 
Технолоија материјала  1 0.4% 
Технологија обраде метала  1 0.4% 
Технологија обраде профила  1 0.4% 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. Узимајући у обзир да су ученици бирали листу од пет 
предмета / модула, говоримо о избору од 315 предмета / модула на 63 ученика овог огледног профила који су вратили попуњене 
упитнике. 
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Следеће две табеле (питања B3-B8) показују да су ученици у подручју рада Машинство и обрада 

метала задовољнији од ученика из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране и 
Грађевинарство у следећим питањима: повезаност праксе и теорије, настава и услови наставе. Када се 
ради о компјутерским вештинама и знању  говорног страног језика, статови ученика се не разликују по 
подручјима рада.  

 
Taбела B_разлике (1) — Дистрибуција процената за питања која се тичу огледних профила, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 
Огледни профил 

N 
Веома 
лоше (1) 

Лоше 
 (2) 

Осредње 
(3) 

Добро 
 (4) 

Веома 
добро (5) 

Пољопривреда 79  6.3 20.3 29.1 44.3 

Грађевинарство 55  3.6 25.5 29.1 41.8 

B3. У којој мери је 
пракса у току 
школовања била 
повезана са оним 
што сте учили? Машинство 63   1.6 36.5 61.9 

Пољопривреда 80  2.5 15.0 43.8 38.8 

Грађевинарство 55  5.5 18.2 40.0 36.4 
B4. Како бисте 
оценили наставу? 

Машинство 62  3.2 3.2 45.2 48.4 

Пољопривреда 78 1.3 2.6 19.2 41.0 35.9 

Грађевинарство 55 1.8 5.5 23.6 40.0 29.1 
B5. Како бисте 
оценили услове 
наставе? 

Машинство 63   6.3 28.6 65.1 

Пољопривреда 80 11.3 20.0 27.5 26.3 15.0 

Грађевинарство 55  9.1 29.1 30.9 30.9 

B6. Како бисте 
оценили своје 
компјутерске 
вештине у 
тренутку када сте 
завршили средњу 
школу? Машинство 63  4.8 30.2 36.5 28.6 

Пољопривреда 79 6.3 13.9 24.1 36.7 19.0 

Грађевинарство 55  5.5 36.4 25.5 32.7 

B7. Како бисте 
оценили своје 
компјутерске 
вештине у овом 
тренутку? Машинство 63 1.6 9.5 33.3 31.7 23.8 

Пољопривреда 80 6.3 21.3 28.8 30.0 13.8 

Грађевинарство 55 7.3 27.3 36.4 14.5 14.5 

B8. Како бисте 
оценили своје знање 
говорног  страног  
језика у тренутку 
када сте завршили 
средњу школу? Машинство 63 3.2 28.6 33.3 15.9 19.0 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
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Taбела B_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питања која се тичу огледних 

профила, по секторима  
Огледни профил N Аритм. Сред Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 79 4.11 0.95 

Грађевинарство 55 4.09 0.91 

B3. У којој мери је 
пракса у току 
школовања била 
повезана са оним 
што сте учили? Машинство 63 4.60 0.52 

између пољопривреде и 
машинства ** и између 

грађевинарства и машинства 
** 

Пољопривреда 80 4.19 0.78 

Грађевинарство 55 4.07 0.88 
B4. Како бисте 
оценили наставу? 

Машинство 62 4.39 0.71 

између грађевинарства и 
машинства * 

Пољопривреда 78 4.08 0.88 

Грађевинарство 55 3.89 0.96 
B5. Како бисте 
оценили услове 
наставе? 

Машинство 63 4.59 0.61 

између пољопривреде и 
машинства ** и између 

грађевинарства и машинства 
** 

Пољопривреда 80 3.14 1.23 

Грађевинарство 55 3.84 0.98 

B6. Како бисте 
оценили своје 
компјутерске 
вештине у 
тренутку када сте 
завршили средњу 
школу? Машинство 63 3.89 0.88 

Између пољопривреде и 
грађевинарства ** и између 

пољопривреде и машинства ** 

Пољопривреда 79 3.48 1.14 

Грађевинарство 55 3.85 0.95 

B7. Како бисте 
оценили своје 
компјутерске 
вештине у овом 
тренутку? Машинство 63 3.67 1.00 

— 

Пољопривреда 80 3.24 1.13 

Грађевинарство 55 3.02 1.15 

B8. Како бисте 
оценили своје знање 
говорног  страног  
језика у тренутку 
када сте завршили 
средњу школу? Машинство 63 3.19 1.15 

— 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Анализа питања B9 (доње две табеле) показују да, иако не постоје велике разлике у средњој 
девијацији у ова три подручја рада, петина ученика из подручја рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране и трећина ученика из подручја рада Грађевинарство мисли да се њихово знање страног 
језика побољшало од заврштка школовања.  Приметићете да мањи број за аритметичку средину у 
ствари представља побољшање. 

  
Taбела B9_разлике (1) — Дистрибуција процената за питања која се тичу огледних профила, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија Огледни профил N Боље (1) Исто (2) Горе (3) 

Пољопривреда 80 20.0 77.5 2.5 

Грађевинарство 55 29.1 63.6 7.3 

B9. Како бисте 
оценили своје 
знање говорног  
страног  језика у 
овом тренутку? Машинство 62 11.3 82.3 6.5 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела B9_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питања која се тичу огледних 

профила, по секторима 
Огледни профил  N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 80 
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1.83 0.44 

Грађевинарство 55 1.78 0.57 

B9. Како бисте 
оценили своје 
знање говорног  
страног  језика у 
овом тренутку?  

— 

Машинство 62 1.95 0.42 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 

 
 
Две следеће табеле показују да, у поређењу са ученицима из подручја рада Грађевинарство и 

Машинство и обрада метала, мањи проценат ученика из подручја рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране је покушао да пронађе посао после завршетка школовања.  

 
Taбела C1_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија Тражење посла  N Да(1) Не (2) 

Пољопривреда 76 61.8 38.2 

Грађевинарство 57 84.2 15.8 

C1. Да ли ученик 
покушао да тражи 
посао по завршетку 
школовања Машинство 62 91.9 8.1 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
 
Taбела C1_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче тражења 

посла, по секторима 
Тражење посла N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 76 1.38 0.49 

Грађевинарство 57 1.16 0.37 

C1. Да ли ученик 
покушао да тражи 
посао по завршетку 
школовања Машинство 62 1.08 0.27 

Између пољопривреде и 
грађевинарства ** и 

између пољопривреде и 
машинства ** 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Имајући у виду да сви четворогодишњи профили обухваћени овом анализом припадају подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране, постоји могућност да су управо ови ученици  
четворогодишњих профила наставили образовање и да због тога нису тражили посао по завршетку 
школовања. Како би испитали и ову могућност, ученици из подручја рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране подељени су у две групе: ученици трогодишњих профила (21) и ученици 
четворогодишњих профила (60). Следеће две табеле показују да уопштено нема неслагања између 
ових профила, али показују значајна неслагања  када се ради о тражењу посла, где више од половине 
ученика четворогодишњих профила није покушавало да нађе посао по завршетку школовања. 

 
Tableла C1_ потпуна разлика (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла, по 

секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија Тражење посла N Да(1) Да(1) 

Грађевинарство 57 84.2 15.8 

Машинство 62 91.9 8.1 
3-годишњи 
профили 
пољопривреда 21 95.2 4.8 

C1. Да ли ученик 
покушао да тражи 
посао по 
завршетку 
школовања 4-годишњи 

профили 
пољопривреда 55 49.1 50.9 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
 
Table C1_ потпуна разлика (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

тражења посла, по секторима 
Тражење посла N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Грађевинарство 57 1.16 0.37 

Машинство 62 1.08 0.27 
3-годишњи 
профили 
пољопривреда 21 1.05 0.22 

C1. Да ли ученик 
покушао да тражи 
посао по 
завршетку 
школовања 4-годишњи 

профили 
пољопривреда 55 1.51 0.50 

Између 4-годишњих профила 
пољопривреда и 

Грађевинарства **, 4-
годишњих профила 
пољопривреда и 

Машинства**, и између  4-
годишњих профила 

пољопривреда и 3-годишњих 
профила пољопривреда ** 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Табела C2_разлике показује да је око две трећине ученика у сва три подручја рада имало посао 
пре краја школовања или почело да тражи посао месец дана по завршетку школовања. Једна петина 
ученика из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране  је имала посао пре краја 
школовања. Треба имати на уму да је број одговора за ово питање и друга питања везана за посао 
мањи у односу на одговоре на нека општа питања. Могуће је да су ти ученици пропустили или 
изоставили ова питања.  
Taбела C2_разлике— Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Тражење посла 

N 

1 месец 
након 

завршетка 
школовања 

2 месеца 
након 

завршетка 
школовања 

3 месеца 
након 

завршетка 
школовања 

имао / ла сам 
посао пре 
завршетка 
школовања 

Пољопривреда 47 44.7 17.0 19.1 19.1 

Грађевинарство 48 54.2 14.6 20.8 10.4 
C2. Период тражења 
посла 

Машинство 58 60.3 29.3 10.3  
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела C3 _ разлике се односи на начине које је ученик користио у тражењу посла. Ученици из 

подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране  и Машинство су имали сличне одговоре, 
док су ученици из подручја рада Грађевинарство угланом посао налазили захваљујући 
самоиницијативи, породичним контактима, па онда уз помоћ школе.  

 
Taбела C3_разлике— Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Тражење посла 

N 

Уз 
помоће 
школе 

Уз помоћ 
локалне 
службе за 
запошљав

ање 
Уз помоћ 
породице Огласи 

Пословна 
понуда од 
послодав

ца 

Иницијати
ва 

ученика 
Пољопривред
а 46 5.6 21.1 31.0 16.9 5.6 19.7 
Грађевинарст
во 48 18.0 4.9 27.9 8.2 4.9 36.1 

C3. 
Начини 
тражењ
а 

Машинство 58 9.8 20.6 33.3 16.7 2.9 16.7 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. С'обзиром да су 
ученици могли да бирају више од једног понуђеног одгорвора, укупан збир процената за сектор пољопривреда износи  154.3% , 
за сектор Грађевинарство 127.1% , и сектор Машинство 175.9% , и  они су враћени на скалу до 100%. 
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Поново, Taбела C4_разлике показује да, у поређењу са ученицима из подручја рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране и Машинство и обрада метала, ученици из подручја рада 
Грађевинарство имају другачију структуру одговора: Они се више ослањају на сопствену иницијативу и 
саветовање у школи, него на породицу и локалну службу за запошљавање у проналажењу посла. 

 
Taбела C4_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Тражење посла 

N 

Саветовањ
е у школи  

 

Саветовање 
локалне 
службе за 
запошљава

ње 

Породич
ни 

контакти 
 

Познавање 
послодавца 

 

Иниција
тива 

ученика 
 

Пољопривреда 41 8.2 12.2 36.7 14.3 28.6 
Грађевинарств
о 42 30.6  22.4 12.2 34.7 

C4. Најефикаснији 
начини тражења 
посла 

Машинство 51 11.1 8.3 30.6 19.4 30.6 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање.  С'обзиром да су 
ученици могли да бирају више од једног понуђеног одгорвора, укупан збир процената за сектор пољопривреда износи  119.5% за 
сектор грађевинарство 116.7% и за сектор машинство 141.2%, и  они су враћени на скалу до 100%. 

 
Следећа табела показује да је велика већина ученика (отприлике 80-90%) у сва три подручја 

рада, контактирала између једног и пет послодаваца пре проналажења првог посла. 
 

Taбела C5_разлике — Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла, по секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија Тражење посла N 1-5 послодаваца 6-10 послодаваца 11-15 послодаваца 

Пољопривреда 30 90.0 6.7 3.3 

Грађевинарство 43 88.4 7.0 4.7 
C5. Број контактираних 
послодаваца пре 
проналажења посла 

Машинство 52 82.7 17.3  
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела C6_разлике показује да је поседовање радне биографије (CV-ја) важније за ученике из 

подручја рада Машинство и обрада метала и Пољопривреда, производња и прерада хране, него за 
ученике из подручја рада Грађевинарство.  

 
Taбела C6_разлике — Дистрибуција процената за питање које се тиче тражења посла, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија Тражење посла N Веома важно Важно Неважно 

Пољопривреда 40 32.5 27.5 40.0 

Грађевинарство 42 16.7 26.2 57.1 

C6. Важност  
поседовања CV-а  за 
проналажење првог 
посла Машинство 51 23.5 43.1 33.3 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
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Следећа табела показује да је отприлике трећина ученика из подручја рада Грађевинарство 
имала сталан посао, у поређењу са четвртином ученика из подручја рада Пољопривреда, производња 
и прерада хране и петином ученика из подручја рада Машинствои обрада метала. Скоро половина 
ученика из подручја рада Машинство има посао на одређено време и скоро половина ученика из 
подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране је незапослена од завршетка школовања 
(од којих су неки вероватно наставили образовање), у поређењу са четвртином ученика из подручја 
рада Грађевинарство и петином ученика из подручја рада Машинство и обрада метала.  

 
Taбела D1_разлике — Дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 

N 
Стални 
посао 

Посао са 
пола 
радног 
времена 

Посао на 
одређено 
време 

Самозапос
лен 

Незапослен 
последње 4 
недеље 

Незапослен 
од  

завршетка 
школовања 

Пољопривред
а 51 23.6 5.5 18.2  3.6 49.1 
Грађевинарст
во 55 37.3 2.0 15.7 9.8 9.8 25.5 

D1. 
Тренутн
и статус 

Машинство 51 18.2  43.6 1.8 18.2 18.2 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Узимајући у обзир велике разлике између подручја рада када се ради о запошљавању, ученици 

из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране су опет подељени у две подгрупе. 
Изненађујуће, ученици из обе подгрупе су имали сличне проценте назпослености.  

 
Taбела D1_поптуне разлике — Дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада, по 

секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 

N 
Стални 
посао 

Посао са 
пола 
радног 
времена 

Посао на 
одређено 
време 

Самозапос
лен 

Незапослен 
последње 4 
недеље 

Незапослен 
од  

завршетка 
школовања 

Грађевинарств
о 55 37.3 2.0 15.7 9.8 9.8 25.5 

Машинство 51 18.2  43.6 1.8 18.2 18.2 
3-годишњи 
профили 
пољопривреда 20 30.0 10.0 15.0   45.0 

D1. 
Тренут
ни 
статус 

4-годишњи 
профили 
пољопривреда 35 20.0 2.9 20.0  5.7 51.4 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
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Следеће две табеле показују да, иако нема значајних разлика у средњој девијацији између 
сектора, ученици из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране су радили за мање 
послодавца од ученика из подручја рада Грађевинарство и Машинство и обрада метала. 

 
Taбела D2_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада, по 

секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 
N Један (1) Два(2) Три (3) Четири (4) 

Пет или 
више (5) 

Пољопривреда 32 75.0 18.8   6.3 

Грађевинарство 40 60.0 17.5 10.0 5.0 7.5 

D2. Број послодаваца 
за које су ученици 
радили по 
завршетку 
школовања Машинство 42 57.1 21.4 14.3 4.8 2.4 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела D2_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

запошљавања и рада, по секторима 
Запошљавање и рад N Аритм. Сред Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 32 1.44 1.01 

Грађевинарство 40 1.83 1.26 

D2. Број послодаваца 
за које су ученици 
радили по 
завршетку 
школовања Машинство 42 1.74 1.04 

— 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 

 
 
Taбела D3_разлике показује да се ученици разликују по радним активностима које обављају на 

послу у сва три подручја рада.  Ученици из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
имају углавном исте радне активности сваке недеље, ученици из подручја рада Грађевинарство 
углавном различите радне активности сваке недеље, док ученици из подручја рада Машинство и 
обрада метала имају различите радне активности сваког дана.   

 
Taбела D3_разлике— Дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 
N 

Исте активности 
сваке недеље 

Различите 
активности сваке 

недеље 

Различите 
активности сваког 

дана 

Пољопривреда 24 62.5 8.3 29.2 

Грађевинарство 35 22.9 54.3 22.9 
D3. Радне активности 
на послу 

Машинство 36 36.1 22.2 41.7 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
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У поређењу са ученицима из подручја рада Грађевинарство и Машинство и обрада метала, 
ученици из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране као важнију карактеристику 
истичу задовољство послом, док ученици из подручја рада Машинство и обрада метала у односу на 
друге ученике као важнију карактеристику истичу плату. 

 
Taбела D4_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада, по 

секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 
N 

Веома битно 
 (1) 

Битно 
 (2) 

Небитно 
 (3) 

Потпуно 
небитно 

 (4) 

Пољопривреда 30 20.0  33.3 46.7 

Грађевинарство 35 22.9 14.3 25.7 37.1 D4_1. близина куће 

Машинство 31 22.6 22.6 16.1 38.7 

Пољопривреда 31 54.8 19.4 12.9 12.9 

Грађевинарство 38 31.6 34.2 28.9 5.3 
D4_2. Задовољство 
послом 

Машинство 34 26.5 17.6 29.4 26.5 

Пољопривреда 32 21.9 43.8 12.5 21.9 

Грађевинарство 38 42.1 10.5 7.9 39.5 D4_3. Плата 

Машинство 35 57.1 25.7 11.4 5.7 

Пољопривреда 30 13.3 33.3 36.7 16.7 

Грађевинарство 35 20.0 34.3 31.4 14.3 D4_4. Колеге 

Машинство 31 12.9 22.6 32.3 32.3 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела D4_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

запошљавања и рада, по секторима  
Запошљавање и рад N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 30 3.07 1.14 

Грађевинарство 35 2.77 1.19 D4_1. близина куће 

Машинство 31 2.71 1.22 

— 

Пољопривреда 31 1.84 1.10 

Грађевинарство 38 2.08 0.91 
D4_2. Задовољство 
послом 

Машинство 34 2.56 1.16 

Између пољопривреде и 
машинства** 

Пољопривреда 32 2.34 1.07 

Грађевинарство 38 2.45 1.39 D4_3. Плата 

Машинство 35 1.66 0.91 

Између пољопривреде и 
машинства ** и између 

грађевинарства и 
машинства** 

Пољопривреда 30 2.57 0.94 

Грађевинарство 35 2.40 0.98 D4_4. Колеге 

Машинство 31 2.84 1.04 

— 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Taбела D5_разлике приказује податке о величини команије у којој ради ученик. Највећи број 

ученика из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране ради у малим компанијама (до 
пет запослених), док највећи број ученика из подручја рада Грађевинарство ради у великим 
компанијама (педесет или више запослених). 

 
Taбела D5_разлике —Дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Запошљавање и рад 

N 

1-5 
запослени

х 

6-10 
запослени

х 

11-15 
запослени

х 

16-50 
запослени

х 

50 или 
више 

запослени
х 

Пољопривреда 21 42.9 4.8 19.0 14.3 19.0 

Грађевинарство 36 16.7 13.9 8.3 5.6 55.6 
D5. Број запослених у 
компанији у којој 
ради ученик 

Машинство 33 27.3 9.1 6.1 33.3 24.2 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Следеће две табеле показују да две трећине ученика из подручја рада Грађевинарство ради 

посао за који су се школовали, у поређењу са половином ученика из подручја рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране и трећином ученика из подручја рада Машинство и обрада метала.  

 
Taбела D6_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче запошљавања и рада, по 

секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија Запошљавање и рад N Да (1) Не (2) 

Пољопривреда 39 48.7 51.3 

Грађевинарство 45 66.7 33.3 
D6. Да ли ученик ради 
посао за који се 
школовао/ла  

Машинство 43 34.9 65.1 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
 
Taбела D6_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче 

запошљавања и рада, по секторима 
Запошљавање и рад N Аритм. Сред Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 39 1.51 0.51 

Грађевинарство 45 1.33 0.48 
D6. Да ли ученик ради 
посао за који се 
школовао/ла 

Машинство 43 1.65 0.48 

између грађевинарства и 
машинства** 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Ове две табеле показују да ученици из подручја рада Машинство и обрада метала мисле да су 
њихове квалификације, теоретска знања и пракса мало мање важни за обављање посла него ученици 
из друга два подручја рада. Међутим, разлике у аритметичкој средини су статистички занемарљиве. 

 
Taбела E_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче компетенција ученика, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 
Компетенције ученика 

N 
Ни мало 

(1) 
Мало 
 (2) 

Средње 
 (3) 

Много 
 (4) 

Веома  
(5) 

Пољопривреда 40 20.0 7.5 12.5 20.0 40.0 

Грађевинарство 44 15.9 9.1 11.4 29.5 34.1 
E1. Важност 
квалификација за 
тренутни посао 

Машинство 44 18.2 20.5 13.6 22.7 25.0 

Пољопривреда 41 17.1 9.8 12.2 14.6 46.3 

Грађевинарство 43 14.0 7.0 16.3 25.6 37.2 
E2. Важност 
теоретских знања за 
тренутни посао 

Машинство 43 11.6 18.6 20.9 25.6 23.3 

Пољопривреда 41 24.4 7.3 12.2 9.8 46.3 

Грађевинарство 43 11.6 7.0 9.3 23.3 48.8 
E3. Важност праксе за 
тренутни посао 

Машинство 43 20.9 16.3 9.3 20.9 32.6 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела E_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче компетенција 

ученика, по секторима 
Компетенције ученика N Аритм. Сред Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 40 3.53 1.57 

Грађевинарство 44 3.57 1.45 
E1. Важност 
квалификација за 
тренутни посао 

Машинство 44 3.16 1.48 

— 

Пољопривреда 41 3.63 1.56 

Грађевинарство 43 3.65 1.41 
E2. Важност 
теоретских знања за 
тренутни посао 

Машинство 43 3.30 1.34 

— 

Пољопривреда 41 3.46 1.69 

Грађевинарство 43 3.91 1.39 
E3. Важност праксе за 
тренутни посао 

Машинство 43 3.28 1.58 

— 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Следеће две табеле показују да су ученици из подручја рада Грађевинарство бројнији у 
мишљењу да је њихово образовање и обука одговарајуће за посао који обављају, него ученици из 
друга два подручја рада.  

 
Taбела F_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се тиче односа средњег стручног 

образовања и посла, по секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

однос средњег стручног образовања 
и посла 

N 

Много 
горе  
(1) 

Горе  
(2) 

Поклапа 
се 
 (3) 

Боље  
(4) 

Много 
боље  

(5) 

Пољопривреда 32 31.3 9.4 9.4 12.5 37.5 

Грађевинарство 44 18.2 2.3 6.8 27.3 45.5 

F1. Да ли је Ваше 
образовање и обука 
одговарајуће за 
посао који тренутно 
обављате Машинство 42 33.3 21.4 14.3 7.1 23.8 

Пољопривреда 30 13.3 23.3 26.7 10.0 26.7 

Грађевинарство 41 22.0 4.9 22.0 22.0 29.3 

F4.  Однос тренутне 
пословна ситуација  
у односу на 
очекивања   Машинство 39 10.3 12.8 41.0 25.6 10.3 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената.  

 
Taбела F_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се тиче односа 

средњег стручног образовања и посла, по секторима 
однос средњег стручног образовања 
и посла N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 32 3.16 1.74 

Грађевинарство 44 3.80 1.50 

F1. Да ли је Ваше 
образовање и обука 
одговарајуће за 
посао који тренутно 
обављате Машинство 42 2.67 1.59 

Између грађевинарства и 
машинства** 

Пољопривреда 30 3.13 1.41 

Грађевинарство 41 3.32 1.51 

F4.  Однос тренутне 
пословна ситуација  
у односу на 
очекивања   Машинство 39 3.13 1.10 

— 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Ове две табеле показују да ученици из подручја рада Грађевинарство у некој мери задовољнији 
њиховим послом и тренутном позицијом него ученици из друга два подручја рада. Међутим, разлике у 
аритметичкој  средини су статистички занемарљиве. 

 
Taбела G_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се односи на то колико је ученик 

задовољан тренутним послом, по секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија  

Задовољство послом  
N 

Веома 
незадово
љан (1) 

Незадово
љан  
(2) 

Неутрала
н 

 (3) 

Задовоља
н  

(4) 

Веома 
задовоља

н (5) 

Пољопривреда 28 10.7 7.1 32.1 35.7 14.3 

Грађевинарство 41 17.1 4.9 17.1 24.4 36.6 
G1. Колико сте 
задовољни 
тренутним послом 

Машинство 39 10.3 15.4 30.8 28.2 15.4 

Пољопривреда 28 3.6 14.3 35.7 21.4 25.0 

Грађевинарство 41 17.1 7.3 17.1 19.5 39.0 

G2. У којој мери сте 
задовољни 
садашњом 
позицијом на 
радном месту Машинство 38 10.5 18.4 26.3 21.1 23.7 

Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела G_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се односи на то 

колико је ученик задовољан тренутним послом, по секторима 
Задовољство послом N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 28 3.36 1.16 

Грађевинарство 41 3.59 1.47 
G1. Колико сте 
задовољни 
тренутним послом 

Машинство 39 3.23 1.20 

— 

Пољопривреда 28 3.50 1.14 

Грађевинарство 41 3.56 1.50 

G2. У којој мери сте 
задовољни 
садашњом 
позицијом на 
радном месту Машинство 38 3.29 1.31 

— 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Следеће две табеле показују да више ученика из подручја рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране наставља образовање и обуку која је повезана са квалификацијама стеченим у средњој 
школи у односу на ученике из подручја рада Грађевинарство, који настављају образовање који није 
повезано са квалификација стеченим у средњој школи. Ученици из подручја рада Машинство и обрада 
метала су подељени, половина бира даље образовање које није повезано са квалификација стеченим у 
средњој школи, друга половина бира даље образовање које је  повезано са квалификација стеченим у 
средњој школи. Требало би имати у виду да је број одговора на ово питање мали, вероватно због 
чињенице се мањина ученика одлучује за даље образовање и обуку. 

 
Taбела H1_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање о даљем образовању и обуци, по секторима  

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 
Даље образовање и обука 

N У вези са квалификацијама (1) 
Није у вези са 

квалификацијама (2) 

Пољопривреда 16 62.5 37.5 

Грађевинарство 9 11.1 88.9 
H1. Додатни курсеви 
и обуке 

Машинство 19 47.4 52.6 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 

 
Taбела H1_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање о даљем образовању и 

обуци, по секторима  
Даље образовање и обука N Аритм. Сред Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 16 1.38 0.50 

Грађевинарство 9 1.89 0.33 
H1. Додатни курсеви 
и обуке 

Машинство 19 1.53 0.51 

Између пољопривреде и 
грађевинарства** 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 
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Taбела H2_разлике приказује листу обука и факулета које ученици планирају да упишу или су већ 
уписали.  Проценат одговора на ово питање је веома мали. 

 
Taбела H2_разлике — Фреквентност одговора на питање које се тиче даљег образовања и обуке, за сваки 

огледни профил   

Пољопривредни техничар  N Прехрамбени техничар  N Прерађивач млека  N 

Курс страних језика  1 Курс рачунара 4 Курс рачунара 3 

Курс енглеског језика  1 Курс страних језика 3 Курс страних језика 2 

Пољопривредни факултет  1 Forestry activities  1 Курс за фризера  1 

Курс рачунара  1 Технолошки факултет 1 Прехрамбени техничар  1 

    пракса 1 

    Прерађивач млека  1 

Укупно 4 Укупно 9 Укупно 9 

Ветеринарски техничар  N Монтер суве градње  N Оператер машинске обраде  N 

Факултет  2 Царински шпедитер  2 Курс рачунара 5 

Пољопривредни факултет 2 Виша електротехничка школа  2 Курс страних језика 5 

Ветеринарски факултет   2 Инжењер грађевинарства  1 Виша машинска школа  2 

Факултет за безбедност  1 
Управљање грађевинском 
механизацијом  1 Виша школа  2 

Курс енглеског језика 1   Курс за куваре  1 
Медицински факултет-сектор 
фармације  1   Рад на ЦНЦ машинама  1 

Сертификат  1   Курс познавања  машина 1 

Школа вожње 1   Мотори и возила  1 

Технолошки факултет 1     

Виша ветеринарска школа  1     
Фармацеутско-козметичко 
инжењерство  1     

Курс рачунара 1     

Виша школа  1     

Пракса  1     

Укупно 17 Укупно 6 Укупно 18 
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Следеће све табеле показују да је велика већина ученика из подручја рада Грађевинарство и 
Машинство и обрада метала (око 80%) задовољна наставним програмима, предавањима, односом 
ученик-наставник, учионицама и радионицама. Исто важи и за ученике из подручја рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране кад говоримо о наставним програмима, предавањима и 
односу ученик-наставник; међутим, они нису у толикој мери задовољни учионицама и радионицама. 
Ученици су у нешто мањој мери изразили задовољство у питању I1: Колико Вам је помогло 
средњошколско образовање за обављање тренутног посла? 

 
Taбела I_разлике (1) — Дистрибуција процената за питање које се односи на ретроспективну оцену 

огледних профила и средњег стручног образовања, по секторима 
Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија 

Ретроспективна оцена ССО 
N 

Веома 
ниска 

оцена (1) 

Ниска 
оцена  

 (2) 

Средња 
оцена 

 (3) 

Висока 
оцена 

 (4) 

Веома 
висока 
оцена (5) 

Пољопривреда 38 23.7 5.3 13.2 23.7 34.2 

Грађевинарство 35 17.1 2.9 8.6 31.4 40.0 

I1. Колико вам је 
помогло 
средњошколско 
образовање за 
обављање 
тренутног посла? Машинство 42 11.9 11.9 28.6 26.2 21.4 

Пољопривреда 59 1.7 3.4 11.9 33.9 49.2 

Грађевинарство 51 2.0 3.9 17.6 45.1 31.4 
I3_1. Задовољни 
наставним 
програмом.. 

Машинство 58  1.7 17.2 29.3 51.7 

Пољопривреда 56   12.5 41.1 46.4 

Грађевинарство 49 2.0 2.0 8.2 38.8 49.0 
I3_2. Задовољни 
предавањима... 

Машинство 54   11.1 14.8 74.1 

Пољопривреда 60 1.7  18.3 30.0 50.0 

Грађевинарство 50  4.0 8.0 28.0 60.0 
I3_3. Задовољни 
односом ученик-
наставник... 

Машинство 56   5.4 16.1 78.6 

Пољопривреда 59 5.1 11.9 23.7 28.8 30.5 

Грађевинарство 47 4.3 6.4 4.3 40.4 44.7 
I3_4. Задовољни 
учионицама.. 

Машинство 58  1.7 15.5 24.1 58.6 

Пољопривреда 58 10.3 10.3 19.0 27.6 32.8 

Грађевинарство 49 2.0  8.2 30.6 59.2 
I3_5. Задовољни 
радионицама.. 

Машинство 57   7.0 28.1 64.9 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. Проценти у 
укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
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Taбела I_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се односи на 

ретроспективну оцену огледних профила и средњег стручног образовања, по секторима 
Ретроспективна оцена ССО N Аритм. Сред Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 38 3.39 1.59 

Грађевинарство 35 3.74 1.46 

I1. Колико вам је 
помогло 
средњошколско 
образовање за 
обављање 
тренутног посла? Машинство 42 3.33 1.28 

— 

Пољопривреда 59 4.25 0.92 

Грађевинарство 51 4.00 0.92 
I3_1. Задовољни 
наставним 
програмом.. 

Машинство 58 4.31 0.82 

— 

Пољопривреда 56 4.34 0.69 

Грађевинарство 49 4.31 0.87 
I3_2. Задовољни 
предавањима... 

Машинство 54 4.63 0.68 

Између грађевинарства и 
машинства* 

Пољопривреда 60 4.27 0.88 

Грађевинарство 50 4.44 0.81 
I3_3. Задовољни 
односом ученик-
наставник... 

Машинство 56 4.73 0.56 

Између пољопривреде и 
машинства * 

Пољопривреда 59 3.68 1.18 

Грађевинарство 47 4.15 1.06 
I3_4. Задовољни 
учионицама.. 

Машинство 58 4.40 0.82 

Између пољопривреде и 
грађевинарства * и између 

пољопривреде и машинства ** 

Пољопривреда 58 3.62 1.32 

Грађевинарство 49 4.45 0.82 
I3_5. Задовољни 
радионицама.. 

Машинство 57 4.58 0.63 

Између пољопривреде и 
грађевинарства * и између 

пољопривреде и машинства ** 

U Tukijevoj HSD post-hok proceduri, p oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.05, dok * oznacava statisticki znacajnu razliku na nivou p<0.10. 

 
Преостале две табеле приказују да, у сва три подручја рада, три четвртине ученика би опет 

уписало исти огледни профил. 
 

Taбела I2_разлике (1) — средња и стандардна девијација за питање које се односи на ретроспективну оцену 
огледних профила и средњег стручног образовања, по секторима 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од категорија Ретроспективна оцена ССО N Да (1) Не (2) 

Пољопривреда 56 73.2 26.8 

Грађевинарство 47 74.5 25.5 
I2. Да ли бисте опет 
уписали исти 
образовни профил? 

Машинство 55 83.6 16.4 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на 
ово питање. Проценти у укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
 
Taбела I2_разлике (2) — аритметичка средина и стандардна девијација за питање које се односи на 

ретроспективну оцену огледних профила и средњег стручног образовања, по секторима 
Ретроспективна оцена ССО N Аритм. Сред. Станд. дев. Стат. значајна разлика 

Пољопривреда 56 1.27 0.45 

Грађевинарство 47 1.26 0.44 
I2. Да ли бисте опет 
уписали исти образовни 
профил? 

Машинство 55 1.16 0.37 

— 
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Закључци и препоруке 
 

Узимајући у обзир сва долепоменута ограничења, овај извештај показује резултате који у 
одређеној мери подржавају вредност и успешност огледних профила Програма реформе средњег 
стручног образовања у Републици Србији.  Одговори ученика указују на то да су нови профили 
прихваћени и подржани. Њихова повезаност са запослењем ученика је такође позитивна, иако у малом 
мањем степену.  

 
Као додатак свеопштој потрди успешности огледних профила и њиховог значаја за будуће 

каријере, потврди коју су омогућили сви ученици неког од огледних профила који су учествовали у 
анкети, неколико ствари би требало нагласити. 

 
Прво, најбоља потврда успешности се одражава у следећим аспектима огледних профила: 

наставни планови и програми, предавања, однос праксе и наставних програма, однос наставник-ученик, 
учионице и радионице. Ученици из подручја рада Машинство и обрада метала су посебно задовољни 
њиховим огледним профилом.  

 
Друго, позитивна је чињеница да су се огледни профили показали као одговарајући и значајни за 

посао ученика и задовољство послом, а ученици су у нешто мањој мери  задовољни самим 
школовањем. Ученици из подручја рада Машинство и обрада метала су имају мање позитивно 
мишљење када се говори о адекватности огледних профила, вероватно зато што само трећина њих 
ради посао за који су се школовали. 

 
Треће, може се рећи да су ученици из сва три подручја рада релативно лако пронашли посао, 

када се узме у обзир да је већина ученика контактирала само пар послодаваца пре проналажења 
посла. Ученици из подручја рада Машинство и обрада метала су морали да уложе већи труд при 
проналажењу посла у односу на ученике из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране.  

 
Четврто, ученици су посао нашли углавном својом иницијативом и преко породичних контаката. 

Локалне службе за запошљавање и школе имале су мањи удео, са изузетком подручја рада 
Грађевинарство, где је саветовање у школи значајно допринело проналаску посла за ученике.  

 
Последње, али не и најмање важно, постоје две ствари које треба узети са резервом: 1)да би 

тврдили да су тврдње наведене у овој анализи рапрезентативне за све ученике неког од огледних 
профила, неопходно је потврдити да се узорак враћених упитника не разликује од укупне популације 
ученика који су завршили огледне профиле 2) нису прављења поређења огледних профила и 
традиционалних профила (профила који нису у огледу), тако да ова студија не може да тврди да су 
огледни профили обавезно побољшање у односу на традицоналне профиле.  

 
На основу ових резултата, нуде се следеће препоруке: 
 
• Испитати повезаност средњег стручног образовања са једне стране, и тржишта рада, 

локалних агенција за запошњавање и послодаваца са друге стране,како би се евентуално 
предузеле неке акције како би огледни профила били адекватнији и релевантнији за 
запошљавање ученика. 

• Испитати разлоге веома ниске стопе враћених попуњених упитника из подручја рада 
Електротехника и Здравство.  

• Пратити исходе запослења и даљег образовања овог узорка и још већег броја ученика 
огледних профила, како би се дала комплетна оцена успешности огледних профила.   
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• Резултате ове студије би требало доставити свим интересним групама, нарочито огледним 
школама, послодавцима, Центру за стручно и уметничко образовање, Министарству 
просвете, али и свим ученицима неког од огледних профила.  
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Студија задовољења послодаваца који запошљавају ученике који су 

завршили неки од огледних профила КАРДС програма – фаза I 
 
 

Упитник за послодавце који запошљавају ученике који су завршили неки од огледних профила 
КАРДС програма – фаза I марта 2008. године. Неки делови упитника су дизајнирани у облику 
полуотворених питања, у којима се од послодаваца тражи да оцене компетенције ученика који за њих 
раде, док су други делови дизајнирани у облику отворених питања. Упитник је дизајниран од стране 
особља Јединице за имплементацију Програма , са намером да се из перспективе послодаваца оцене 
огледни профили и њихова релевантност, када се ради о учинку ученика на радном месту.  

 
Тридесет два питања су категоризована у следеће групе:A) Методе запошљавања (3 питања), B) 

Компетенције стечене у средњој стручној школи (12 питања) и један посебан део о компетенцијама у 
коме се пореде огледни профили и профили који нису у огледу (12 питања), C) Друга питања: 
проблеми, препреке и са тим повезане теме (3 питања). 

 
Упитник је намењен послодавцима који запошљавају ученике огледних профила, са почетном 

идејом да у анкети учествује 94 послодавца, по два послодавца који запошљавају ученике из једне 
школе. Упитници су послати екстерним носиоцима промена, који су на основу упитника спровели 
структуирани интервју са послодавцем. Анкетирани послодавци запошљавају ученике следећих 
огледни профила и подручја рада: 

 
• подручје рада Пољопривреда, производња и прерада хране; седам огледних профила 

(Пољопривредни техничар, Прехрамбени техничар, прерађивач млека, Ветеринарски 
техничар, Пекар, Месар и Руковалац- механичар пољопривредне технике ). 

• Подручје рада Грађевинарство; један огледни профил (Монтер суве градње). 

• Подручје рада Електротехника; један огледни профил (Ауто електричар). 

• Подручје рада Здравство; два огледна профила (Здравствени неговатељ и Масер ). 

• Подручје рада Машинство и обрада метала; један огледни профил (Оператер машинске 
обраде). 

Укупно 45 упитника је враћено. Проценат враћених упитника у односу на послате је 47.3% (45/94). 
Узорак враћених упитника има следеће карактеристике: 

 
• 17 из подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране, 

• 7 из подручја рада Грађевинарство, 

• 3 из подручја рада Електротехника, 

• 2 из подручја рада Здравство, 

• 16 из подручја рада Машинство и обрада метала. 
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Резултати  
 

Овај део представља анализу податка, где су ученици одговарали на по једно питање. Дата је 
дистрибуција појединачних одговора за свако питање. Узимајући у обзир веома мали број враћених 
попуњених упитника за подручја рада здравство (три упитника) и електротехника (два упитника), 
податке за поменута подручја би требало посматрати само као квалитативне оцене, a резулати за 
поменута подручја су укључени само у општи део студије. С'обзиром на мали узорак интервјуисани 
послодаваца резултате, закључке и препоруке ове анализе би требало узимати са опрезом и користити 
само у информативне сврхе за евентуалне будуће анализе ових области. 
 
 
Одговори на питања 
 

 У првом делу који се тиче метода запошљавања, у питањима А1 и А2 се наводе име и презиме 
ученика који ради за послодавца, као и школа и образовни профил који је ученик завршио. За питање 
А3 које се односи на начин на који је ученик дошао до посла, једна четвртина послодаваца је навела да 
је сам ученик контактирао њихову компанију, а једна петина да се ученик сам јавио на оглас компаније, 
што значи даје скоро половина ученника посао нашла захваљујући сопственој иницијативи. Отприлике 
једна петина послодаваца је рекла да је њихова компанија контактирала школу коју је ученик похађао, у 
једној шестини случајева школа је контактирала компанију. Послодавци су мањој мери навели контакте 
породице, службу за запошљавање као посреднике у проналажењу посла. За одговор други начин, 
послодавци су наводили да су ученици тренутно на пробном раду у њиховој компанији.  
 
 
Табела А1 Дистрибуција процената и стандардна девијација за питање које се односи на методе 
запошљавања (Н одговора =45) 
А3. Како се ученик запослио у компанији? 

Ученикова школа је контактирала моју компанију 
.......................... 

13.3 

Mоја компанија je контактиралa ученикову школу 
.......................... 

20.0 

Служба за запошљавање је контактиралa моју компанију 
.............. 

0.0 

Mоја компанија je контактиралa службу за запошљавање 
............... 

6.7 

Ученикова породица или пријатељи су контактирали моју 
компанију 
.............................................................................................. 

8.9 

Ученик је послао биографију мојој компанији 
.................................. 

0.0 

Ученик је лично контактирао моју компанију 
.................................. 

24.4 

Ученик се јавио на оглас моје компаније 
........................................... 

20.0 

Други 
начин........................................................................................... 

6.7 

Проценат  одговора оних 
који су одабрали једну од 

категорија 

 4.0 Станд. дев. 
Напомена: Дистрибуције процената се формирају према броју оних ученика који су дали одговор на ово питање. 
Проценти у укупном збиру могу да прелазе 100, због заокруживања процената. 
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За део B, питања B1 до B12, који се односи на компетенције ученика стечене у средњој школи , 
разматраће се свака компетенција појединачно. Послодавци су компетенције ученика процењивали 
кроз четири могућа одговора: непотребна за посао, недовољна за посао, тачно колико је потребна за 
посао и превазилази потребе посла.  У питању B1 које се односи на комуникацију ученика на матерњем 
језику, велика већина послодаваца ( 80%) мисли да је комуникација на матерњем језику тачно колико је 
потребна за посао, док једна петина мисли да превазилази потребе посла. Нико од њих не мисли да је 
ова компетенција код ученика недовољна за посао.  
 
Табела B1 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B1. комуникација на матерњем 
језику ................................................... 0 0 80,0 20,0 

 
Табела B2 показује да више од  три петине послодаваца мисли да комуникација на страном језику 
непотребна за обављање посла, док скоро једна петина мисли да је ова компретенција на нивоу 
довољном за обављање посла, а мали број послодаваца мисли да превазилази потребе посла.  
 
Табела B2 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B2. комуникација на страном језику ..... 66,7 8,9 20,0 4,4 
 
У табели B3 се јасно види да скоро сви анкетирани послодавци мисле да су теоретска знања ученика 
на задовољавајућем нивоу, док једна десетина чак мисли да превазилази потребе посла. 
 
Табела B3 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B3. Теоретска знања ............................. 0,0 0,0 88,9 11,1 
 
Табела Б4 показује да велика већина послодаваца мисли да су практичне вештине које поседују 
ученици огледних профила сасвим довољне за обављање посла, док једна петина њих мисли да те 
вештине превазилазе потребе посла. 
 
Табела B4 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B4. Практичне вештине ......................... 0 2,2 77,8 20,0 
 
 
 

Јединица за имплементацију Програма - 24/07/2008  5 



У табели B5 је приказано да једна половина послодаваца сматра да ученици поседују компетенцију 
коришћење рачунара у оноликој мери, колико је потребно за посао, док мало више од једне трећине 
(37,8%) сматра да компетенција није потребна за посла. 
 
Табела B5 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B5. Коришћење рачунара...................... 37,8 6,7 51,1 4,4 
 
 
Табела B6 показује да три четвртине послодаваца мисли да се ученици огледних профила 
прилагођавају новим околностима у радном окружењу тачно онолико колико је потребно, а једна петина 
њих мисли да то чак превазилази потребе посла. 
 
 
Табела B6 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B6. Прилагођавање новим 
околностима у радном окружењу...... 2,2 4,4 73,3 20,0 

 
 
Табела B7 показује да, док трећина послодаваца мисли да је компетенција осећај за предузетништво и 
бизнис код ученика развијена у довољној мери, њих преко две петине мисли да та компетенција није 
потребна за обављање посла. Ово вероватно произилази из чињенице да ученици раде различите 
радне задатке и у зависности од тога је ова компетенција или потребна или не, али у случајевима када 
је потребна, подаци показују да преко 40% послодаваца каже да је она развијена сасвим довољно, или 
да чак превазилази потребе посла. 
 
Табела Б7 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B7. Осећај за предузетништво и 
бизнис ................................................. 44,4 11,1 33,3 11,1 
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У табели B8 се види да послодавци великој мери (око 80%) мисле да је комуникација са клијентима / 
муштеријама веома изражена код ученика, а четвртина послодаваца мисли да је она непотребна за 
посао, вероватно због природе посла ученика. 
 
 
Табела B8 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B8. Комуникација са 
клијентима/муштеријама ................... 24,4 0,0 66,7 8,9 

 
 
Табела B9 показује да послодавци у великој већини случајева мисле да да ученици огледних профила 
примењују законске, здравствене и безбедносне процедуре, док 10% њих сматра да је недовољна за 
обављање посла. 
 
Табела B9 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B9. Примена процедура (законских, 
здравствених, безбедносних)............ 4,4 11,1 73,3 11,1 

 
У табели B10 стоји да 90% послодаваца мисли да је компетенција употреба савремене опреме и 
примена напредних технологија код ученика тачно колико је потребна за посао, или превазилази 
потребе посла. Веома мали проценат послодаваца сматра да ова компетенција није потребна за 
обављање посла. 
 
 
Табела B10 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B10. Употреба савремене опреме и 
примена напредних технологија ....... 8,9 0,0 73,3 17,8 
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Табела B11 показује, слично као и за претходну компетенцију, да преко 90% послодаваца сматра 
ученици огледних профила брзо уче нове методе рада и технологија, док њих 4,4% мисли да је ова 
компетенција непотребна за обављање посла.  
 
Табела B11 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B11. Брзина у процесу учења нових 
метода рада и технологија ................ 4,4 0,0 66,7 26,7 

 
У табели B12 се јасно види скоро сви анкетирани послодавци мисле се ученици огледних профила 
понашају на радном месту тачно онако како би требало, или да ова компетенција превазилaзи потребе 
посла. Само 2,2% послодаваца мисли да је ова компетенција код ученика недовољна та потребе посла.  
 
 
Табела B12 Дистрибуција процената за питање које се односи на компетенције стечене  
у средњој стручној школи (Н одговора =45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
школи Непотребна Недовољна  

 
Тачно 

колико је 
потребна  

 
Превазилази 
потребе  

B12. Понашање на радном месту......... 0,0 2,2 62,2 35,6 
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Одговори на питања – поређење огледних профила и профила који 
нису у огледу 
 
Следеће две табеле за део B (питања B1 – B12_поређење) показују поређење између огледних 
профила и профила који нису у огледу у средњим стручним школама. Анализиране су исте 
компетенције као и у претходном делу, али овај пут послодавци су поредили учинак.  Послодавци су 
имали могућност да бирају између четири понуђена одговора: непотребно за посао, лошија него код 
ученика који су учили по профилу који није у огледу, иста као код ученика који су учили по профилу који 
није у огледу и боља него код ученика који су учили по профилу који није у огледу. У овим табелама 
анализирана су само два подручја рада, Пољопривреда, производња и прерада хране и Машинство и 
обрада метала., услед следећих разлога: мали број враћених упитника послодаваца из подручја рада 
Здравство и Електротехника, и чињеница да анкетирани послодавци не запошљавају и ученика 
огледног профила и ученика профила који није у огледу, те нису могли да праве компарацију. Што се 
тиче подручја рада Грађевинарство, које има само један огледни профил Монтер суве градње, који је 
потпуно нови профил у систему средњег стручног школовања, и није сличн ниједном профилу који није 
у огледу, па поређење ни у овом случају није било могуће. У подручју рада Машинство и обрада 
метала, огледни профил Оператер машинске обраде је такође нови профил, али је то у ствари један 
модификован профил, сачињен од три профила која нису у огледу, и било је могуће радити неку врсту 
поређења. Од укупно 16 враћених упитника, 14 послодаваца је направило поређење ових профила. У 
последњем подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране сви огледни профили сви 
унапређене верзије профила који нису у огледу, па је и у овом подручју рада било могуће радити 
поређење. Од укупно 17 враћених упитника, 10 послодаваца је направило поређење ових профила. 
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Као што је приказано у табели B1-B12 поређење, нико од послодаваца у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране не сматра да су компетенције ученика огледних профила горе од 
компетенција ученика профила који нису у огледу. Већина њих мисли да су компетенције теоретска 
знања, практичне вештине,  употреба савремене опреме и примена напредних технологија и понашање 
на радном месту ученика огледних профила боље него код ученика профила који нису у огледу. 
Половина анкетираних послодаваца мисли да су компетенције Примена процедура ( законских, 
здравствених, безбедносних) и брзина у процесу учења нових метода рада и технологија бoље него код 
ученика профила који нису у огледу, а друга половина мисли да су исти.   
 
 
Tabeла B1-B12_Пољопривреда – поређење: Дистрибуција процената за питања која се тичу 
компетенција стечених у средњој стручној школи (N одговора=10) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
стручној школи 

Непотребна 
за 

обављање 
посла  

 
Лошија него 
код ученика 
који су учили 
по профилу 
који није у 
огледу 

Иста као код 
ученика који 
су учили по 
профилу који 
није у огледу 

Боља него код 
ученика који су 

учили по 
профилу који 
није у огледу 

B1. Комуникација на матерњем 
језику  0,0 0,0 60,0 40,0 
B2. Комуникација на страном 
језику 40,0 0,0 60,0 0,0 
B3. Теоретска знања 

0,0 0,0 40,0 60,0 
B4. Практичне вештине 

0,0 0,0 20,0 80,0 
B5. Коришћење рачунара 

20,0 0,0 50,0 30,0 
B6. Прилагођавање новим 
околностима у радном окружењу   20,0 0,0 60,0 20,0 
B7. Осећај за предузетништво и 
бизнис 
 30,0 0,0 50,0 20,0 
B8. Комуникација са клијентима / 
муштеријама 20,0 0,0 50,0 30,0 
B9. Примена процедура ( 
законских, здравствених, 
безбедносних) 0,0 0,0 50,0 50,0 
B10. Употреба савремене 
опреме и примена напредних 
технологија   
 0,0 0,0 40,0 60,0 
B11. Брзина у процесу учења 
нових метода рада и технологија 0,0 0,0 50,0 50,0 
B12. Понашање на радном месту  0,0 0,0 40,0 60,0 
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Taбела B1-B12_поређење показује да већина послодаваца у подручју рада Машинство и обрада 
метала мисли да су компетенције ученика огледних профила (практичне вештине, коришћење 
рачунара, употреба савремене опреме и примена напредних технологија и брзина у процесу учења 
нових метода рада и технологија) боље од ученика профила који нису у огледу. Што се тиче осталих 
компетенција, већина њих мисли да су те компетенције исте као ученика који су учили по профилу који 
није у огледу, а за компетенцију теоретска знања 14,3% послодаваца је рекло да је ова компетенција 
гора него код ученика који су учили по профилу који није у огледу. 
 
Taбeла B1-B12_Машинство – поређење: Дистрибуција процената за питања која се тичу 
компетенција стечених у средњој стручној школи (N одговора=14) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Компетенције стечене у средњој 
стручној школи 

Непотребна 
за 

обављање 
посла  

 
Лошија него 
код ученика 
који су учили 
по профилу 
који није у 
огледу 

Иста као код 
ученика који 
су учили по 
профилу који 
није у огледу 

Боља него код 
ученика који су 

учили по 
профилу који 
није у огледу 

B1. Комуникација на матерњем 
језику  0,0 0,0 85,7 14,3 
B2. Комуникација на страном 
језику 64,3 0,0 21,4 14,3 
B3. Теоретска знања 

0,0 14,3 64,3 21,4 
B4. Практичне вештине 

0,0 0,0 35,7 64,3 
B5. Коришћење рачунара 

14,3 0,0 28,6 57,1 
B6. Прилагођавање новим 
околностима у радном окружењу   0,0 0,0 57,1 42,9 
B7. Осећај за предузетништво и 
бизнис 
 42,9 0,0 21,4 35,7 
B8. Комуникација са клијентима / 
муштеријама 35,7 0,0 42,9 21,4 
B9. Примена процедура ( 
законских, здравствених, 
безбедносних) 0,0 0,0 92,9 7,1 
B10. Употреба савремене 
опреме и примена напредних 
технологија   
 0,0 0,0 21,4 78,6 
B11. Брзина у процесу учења 
нових метода рада и технологија 0,0 0,0 14,3 85,7 
B12. Понашање на радном месту  0,0 0,0 78,6 21,4 
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У делу C, послодавци су одговарали на питања која тичу њихових очекивања и давали су сугестије за 
ефикаснији и ефективнији систем средњег стручног образовања, као и додатне коментаре о 
профилима или ученицима. У табели C1 се види да је велика већина послодаваца одговорила да су 
ученици или задовољили њихова очекивања или су их превазишли.   
 
Taбела C1 дистрибуција процената за питања која се тичу очекивања послодаваца  
(N одговора=45) 

Проценат  одговора оних који су одабрали једну од 
категорија 

Очекивања послодавца Није 
задовољио 

моја 
очекивања 

Задовољио је моја 
очекивања 

Превазишао је 
моја очекивања 

 

C1. У којој мери је ученик 
испунио Ваша очекивања?  
  2,2 84,4 13,3 

 
 
 
Питање C2 се односи на сугестије које послодавци имају за ефикаснији и ефективнији систем средњег 
стручног образовања. Већина њих (око 70%) се сложила да је потребно увести још више практичне 
наставе у школовање, како би се ученици што боље припремили за први посао, као да би требало 
инсистирати на бољем знању страног језика, посебно стручних термина који се користе при употреби 
машина и програма. Такође, они су споменули да би ученике требало подучавати о концепту 
доживотног учења и потреби за стсалним професионалним усавршавањем.  
 
 
Питање C3 је отворено питање, где су послодавци давали коментаре на огледне профиле и ученике 
огледних профила. Резултати овог питања ће бити сумативно представљени у делу Закључци и 
препоруке.  
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Закључци и препоруке 
 
 

Узимајући у обзир сва горепоменута ограничења, овај извештај показује резултате који у великој 
мери подржавају вредност и успех огледних профила Програма реформе средњег стручног 
образовања у Републици Србији.  Одговори послодаваца указују на то да су се нови профили показали 
као сасвим одговарајући, када се говори о запошљавању ученика и њиховом учинку на послу.  
 

Као додатак свеопштој потврди успешности огледних профила и њиховог значаја за будуће 
каријере, потврди коју су омогућили послодавци који су учествовали у анкети, неколико ствари би 
требало нагласити. 

 
 Најбоља потврда успешности се одражава у следећим аспектима: велика већина послодаваца 

мисли да су све поменуте компетенције ученика, онда када су потребне у послу,  или сасвим довољне 
за обављање посла, или чак превазилазе потребе посла. 
 

Такође, веома је позитивна чињеница да су се ученици огледних профила, при поређењу са 
ученицима профила који нису у огледу, показали као веома добри. У подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране, нико од послодаваца не сматра да су компетенције ученика огледних 
профила горе него компетенције ученика који уче по профилу који нису у огледу, а већина њих мисли да 
су компетенције теоретска знања и практичне вештине, као и многе друге компетенције, боље него код 
ученика који су учили по профилу који није у огледу. Компаније које запошљавају ученике огледних 
профила су прокоментарисале да су компетениције ових ученика много боље, и да послодавци радије 
запошљавају ученике огледних профила, као и да ови ученици брже напредују на послу ( коментари 
компанија Озон Пожега, Оровица Пожега, Делта Макси Група и Колут д.д. Бели Јарак, водећих компанија 
из области пољопривреде у регионима). Компанија Делта Макси Група већ две године запошљава 
комплетне генерације огледног профила Месар из школе у Београду, а Министарству просвете су чак 
упутили писмо у коме се предлаже повећањем броја огледних одељења. 

 
Када говоримо о подручју рада Машинство и обрада метала, послодавци сматрају да је 

компетенција практичне вештине, као једна од најважнијих компетенција у овом подручју рада, али и 
друге компетенције, боље него код ученика који су учили по профилу који није у огледу и да ти ученици 
много брже напредују на више позиције на послу. Они су такође изјавили да је огледни профил 
Оператер машинске обраде јако добро осмишљен профил, веома погодан за мала и средња предузећа 
у металском комплексу и с'обзиром на то да овај профил обухвата три класична профила, компаније ће у 
будућности радије запошљавати ученике огледних профила ( коментари компанија АИ Ливница Кикинда 
Цимос, Прва петолетка а.д.Трстеник, Унимет д.о.о.Нови Сад, Мотомаг Нови Сад).   

 
За подручје рада Грађевинарство и огледни профил Монтер суве градње, представник компаније 

Бохор је изјавио да је та компанија до сада запослила 21 ученика тог огледног профила, да у будућности 
има намеру да запосли још ученика, као и да би овај профил требало из огледа обавезно да пређе у 
редован систем средњег стручног школовања. 

 
И последњи аспект који потврђује валидност ових профила, јесте чињеница да је 97% послодаваца 

изјавило да су ученици огледних профила или испунили њихова очекивања или су их чак превазишли.  
 

На основу ових резултата, нуде се следеће препоруке: 
 

• Пронаћи начин за веће укључивање социјалних партнера у систем средњег стручног 
образовања, јер су највећим делом изразили жељу да буду део реформе средњег стручног 
образовања; 

• Испитати разлоге веома ниске стопе враћених упитника из подручја рада Електротехника 
и Здравство; 

• Укључити још већи број послодаваца у анализу и разматрати њихове сугестије при 
ажурирању профила. 

 
• Резултате ове студије би требало доставити свим интересним групама, нарочито 

огледним школама, послодавцима, Центру за стручно и уметничко образовање и 
Министарству просвете. 
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Прилог 3 
 
УПИТНИК ЗА СТУДИЈУ ПРАЋЕЊА УЧЕНИКА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ СРЕДЊУ СТРУЧНУ 
ШКОЛУ  ПО СЛЕДЕЋИМ ПРОГРАМИМА 
Упитник за бивше ученике 
 
                                
  
Код 1. Информације о испитанику 

Име и презиме  

Датум рођења (д / м / г)  

Пол мушки  женски  

Образовни профил  
Месец / година завршетка 
средње стручне школе  

Адреса становања: 

Улица и број  

Место  

Поштански број  

Контакт телефон  

Л
И
Ч
Н
И

 П
О
Д
А
Ц
И

 

e-mail  

Назив:  

Адреса: 

Улица и број  

Место  

Поштански број  

Контакт телефон  

П
О
Д
А
Ц
И

 О
 

П
О
С
Л
О
Д
А
В
Ц
У 

 
- 

за
 и
сп
ит
ан
ик
е 
ко
ји

 
су

 
- 

за
по

сл
ен
и 

– 
 

e-mail  
 
Упитник покрива следеће области: 
 

A.  Претходно образовање (пре уписа у средњу стручну школу)   
B.  Образовни профил који је испитаник похађао   
C.  Тражење посла и редослед професионалних активности 
D.  Тренутне активности, запошљавање и рад 
E.  Компетенције и њихова примена 
F.  Однос између средњег стручног образовања и рада    
G.  Радна оријентација и степен задовољства послом    
H.  Даље образовање и обуке 
I.  Ретроспективна процена средњег стручног образовања 

 
 
 
 
 
 
Датум попуњавања  
д / м / г   

   Потпис   

2. За интерну употребу: датум пријема
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Упитник за студију праћења оних који су завршили стручне школе   
Упитник попуњава ученик који је завршио средњу стручну школу 
 
 
 
A.  Претходно образовање (пре уписа у средњу стручну школу)   
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну 
школу 

3 A1 Са којим успехом сте завршили основну школу? 
Четворостепена скала (од 2 до 5) 
2=довољан    5=одличан 

2 3 4 5 

 
B.  Образовни профил који је испитаник похађао   
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну 
школу 

4 B1 Коју средњу стручну школу сте похађали? 
 

Напишите назив и седиште 
школе 
 
 
 

5 B2 Информације о предметима  
 
Наведите по Вашем мишљењу 5 најкориснијих 
предмета  

1. 
2. 
3. 
4 
5. 

6 B3 У којој мери је пракса у току школовања била повезана 
са оним што сте учили? 
Петостепена скала: 1=ни мало   5 =у веома великој 
мери  

1 2 3 4 5 

7 B4 Како бисте оценили наставу у току средњег 
образовања?  
Петостепена скала: 1=веома лоше 5=веома добро 

1 2 3 4 5 

8 B5 Како бисте оценили услове наставе у току средњег 
образовања?  
Петостепена скала: 1=веома лоше 5=веома добро 

1 2 3 4 5 

9 B6 Како бисте оценили своје компјутерске вештине као 
што су  рад са текстом (Word),  табеле и друге области 
у тренутку када сте завршили средњу школу? 
Петостепена скала:  
1=нисам имао / ла никакве вештине      5=веома добро  

1 2 3 4 5 

10 B7 Како бисте оценили своје компјутерске вештине као 
што су  рад са текстом (Word), табеле и друге области 
у овом тренутку? 
Петостепена скала:  
1=не поседујем ове вештине                 5= веома добро  

1 2 3 4 5 

11 B8 Како бисте оценили своје знање говорног  страног  
језика који сте учили током школовања, у тренутку 
када сте завршили средњу школу? 
Петостепена скала:  
1=веома лоше                      5=веома добро  

1 2 3 4 5 
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12 B9 Како бисте оценили своје знање говорног страног 
језика у овом тренутку? 

Побољшало 
се од 

завршетка 
средње 
школе 

1 

Остало исто
2 

Погор
шало 
се 
3 

 
 
 
 
C.  Тражење посла и редослед професионалних активности  
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну 
школу 

13 C1 Да ли сте покушали да нађете посао од како сте 
завршили средњу школу?  

 
ДА 

  

 
НЕ 

 
1 месец након завршетка 
школовања  □

2 месеца након завршетка 
школовања □

3 месеца након завршетка 
школовања  □

14 C2 Када сте почели да тражите посао?   
 
Штиклирајте поље поред одговарајућег одговора 

4.имао / ла сам посао пре 
завршетка школовања □

1. Уз помоћ школе □
2. Уз помоћ локалне службе за 
запошљавање  

□

3. Уз помоћ породице □
4. Огласи □
5. Пословна понуда од 
послодавца 

□

15 C3 Како сте тражили први посао након завршетка 
школовања?  
 
Штиклирајте поље поред одговарајућих одговора 
(немојте штиклирати више од 3 поља)    

6. Ја сам контактиро / ла 
послодавца 

□

1. Саветовање у школи □
2. Саветовање у служби за 
запошљавање    

□

3. Породични контакти □
4. Познавање послодавца □

16 C4 Шта сматрате да Вам је највише помогло у налажењу 
посла након завршетка школовања?    
 
 
Штиклирајте поље поред одговарајућих одговора 
(немојте штиклирати више од 2 поља)    5. Моја иницијатива □

1-5 □
6-10 □

17 C5 Колико послодаваца сте контактирали пре него што 
сте нашли први посао након завршетка школовања?    
Штиклирајте поље поред одговарајућег одговора 11- 15 □

1. Веома важно □
2. Важно □

18 C6 Колико је било важно имати добру радну биографију 
(CV) за налажење првог посла? 
 
Штиклирајте поље поред одговарајућег одговора 

3. Нисам је користио / ла за 
добијање првог посла 

□
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D  Запошљавање и рад 
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну школу
1. Стални посао □ 
2. Посао са пола радног 

времена  
□ 

3. посао на одређено време  
4. Самозапослен □ 
5. Нисам запослен последње 

4 недеље 
□ 

19 D1 У којој се ситуацији тренутно налазите када је реч о 
послу? 
 
 
 
 
Штиклирајте поље поред одговарајућег одговора 

6. Незапослен сам од  
завршетка школовања 

□ 

1 послодавац □ 
2 послодавца □ 
3 послодавца □ 
4 послодавца □ 

20 D2 За колико послодаваца (укључујући и 
самозапошљавање) сте радили од како сте завршили 
школовање (укључујући и садашњег послодавца)? 
 
Штиклирајте поље поред одговарајућег одговора 5 и више послодаваца □ 

1. обављам исти посао  
сваке недеље  

 

2. обављам различите 
радне задатке сваке 
недеље 

 

21 D3 Ако сте тренутно запослени / самозапослени: Како 
бисте описали своје радне активности?  
 
Штиклирајте само једно поље 

3. обављам различите 
радне задатке сваког 
дана 

 

Близина куће  
Задовољство 
послом 

 

Плата  

22 D4 Поређајте по важности (од 1 до 4) карактеристике које 
се тичу вашег посла  (1 – оно што је Вама најважније) 
 

Колеге  
1. 1-5  
2. 6-10  
3. 11-15  
4. 16-50  

23 D5 Колико је (отприлике) људи запослено у вашој фирми?

5. 50 и више  
24 D6 Да ли обављате посао за који сте школовани?  

Заокружите да или не 
 

Да 
 

Не 
 
E Компетенције и њихова примена 
  
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну школу
25 E1 Уопштено говорећи, колико су ваше квалификације 

важне за ваш тренутни посао?   
Петостепена скала: 1=ни мало     5=веома много 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

26 
 
 

E2 Колико је важно теоријско знање стечено у школи  за 
ваш тренутни посао?   
Петостепена скала: 1=ни мало     5=веома много 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

27 E3 Колико су практичне вештине стечене у школи  важне 
за ваш тренутни посао?   
Петостепена скала: 1=ни мало     5=веома много 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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F. Однос између средњег стручног образовања и рада    
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну школу 
28 F1 Да ли је Ваше образовање и обука одговарајуће за 

посао који тренутно обављате? 
Петостепена скала:  
1=потпуно одговарајуће                    5=потпуно 
неодговарајући  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

29 F2  Које стручне предмете сматрате најважнијим за посао 
који тренутно обављате?   
 
Наведите најважније предмете 

1 
2 
3 
4 
5 

30 F3 Које опште предмете сматрате најважнијим за посао 
који тренутно обављате?   
 
Наведите најважније опште предмете 

1 
2 
3 
4 
5 

31 F4 Да ли је ваша тренутна пословна ситуација  у складу 
са очекивањима која сте имали када сте завршили 
школовање? 
 
Петостепена скала:  
1=много гора од очекиваног            5= много боља од 
очекиваног 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 

5 

 
 
G.  Колико сте задовољни послом  
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну школу 
32 G1 Колико сте свеукупно задовољни тренутним послом ? 

 1=веома незадовољан            5=веома задовољан   
 

1 
 

2 
 
3 

 
4 

 
5 

33 G2 У којој мери сте задовољни садшњом позицијом на 
радном месту ? 
1=веома незадовољан             5=веома задовољан   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
H Даље образовање и обука  
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну школу 
1. обука која је у вези са 

мојим занимањем 
 34 H1  Да ли тренутно похађате неки додатни курс или обуку 

? 
 
Штиклирајте одговарајући квадратић или оставите 
празан  

2. обука која није у вези са 
мојим занимањем 

 

1 
2 
3 
4 

35 H2 Наведите врсте обука или даљег образовања 
потребног за развој ваше каријере . 
 
Наведите области  

5 
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I Ретроспективна оцена ССО  
 
Код Реф. Питања Попуњава ученик који је 

завршио средњу стручну школу 
36 I1  Колико вам је помогло средњошколско образовање за 

обављање тренутног посла? 
 
1=ни мало                                           5= у великој мери   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

37 I2 Гледајући уназад, ако бисте били у прилици да бирате 
да ли бисте опет уписали исти образовни профил ? 

 
Да 

 
Не  

38 I3 Током школовања у којој мери сте били задовољни 
својом школом? 
 
Оцените од 1-5 понуђене области : 1=веома лоше  
5=веома добро 

1. Садржај 
програма  

2. Предавање 
3. Однос наставник-

ученик  
4. Учионице  
5. Радионице  

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
 

5 
5 
5 
5 
5 
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Прилог 4 
 
 
 
Упитник за послодавце који запошљавају ученике који су завршили неки од огледних 
профила КАРДС програма – Фаза I    
 
        
 
Код  
 

Личне информације 

Име и презиме:  
 

 

Контакт детаљи:    
                                             телефон 

 

1.
 П
од

ац
и 
о 

 
ос
об

и 
ко
ја

 
об

ав
љ
а 

ра
зг
ов

ор
 

E-mail
 

Име и презиме  
Позиција  
Име компаније/послодавца  
Адреса  
                            
  
  

 
  
  
  
  
  
Поштански број  
Контакт  телефон:  

2.
 П
од

ац
и 
о 

 о
со
би

 с
а 
ко
јо
м

 с
е 

ра
зг
ов

ар
а 

E-mail  
 
Упитник покрива следеће области: 
 
А.  Методе запошљавања 
B.  Компетенције стечене у средњој школи 
C.  Друга питања: проблеми, препреке, и са тим повезане теме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Датум попуњавања 
д/м/г 

   Потпис   

 

     2. For office use: Date of Return 



  
Напомене при попуњавању упитника 
 
1. Упитник попуњава особа која обавља разговор на основу структуираног интервјуа са 

послодавцем ученика који је завршио средњу стручну школу. 
2. Особа која се интервјуише би требало да буде неко ко има директног искуства 

везаног за рад ученика на радном месту за које је завршио средњу стручну школу.  
3. Поља везана за питања на  која контакт особа не може да одговори би требало 

оставити празна.  
 
A.  Методе запошљавања 
 
Код Реф. Питања Попуњава особа која обавља разговор 
3 A1  

Име ученика који је завршио средњу стручну школу______________________________________________ 
 

4 A2  
Назив, место школе и профил коју је ученик 
похађао:_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                         
____________________________________________________________________________________________ 
 

a) Ученикова школа је контактирала моју компанију  □ 
б) Mоја компанија je контактиралa ученикову школу  □ 
в) Служба за запошљавање је контактиралa моју компанију  □ 
г) Mоја компанија je контактиралa службу за запошљавање  □ 
д) Ученикова породица или пријатељи су контактирали моју 
компанију  

□ 

ђ) Ученик је послао биографију мојој компанији  □ 
е) Ученик је лично контактирао моју компанију  □ 
ж) Ученик се јавио на оглас моје компаније  □ 

5 A3 Како се ученик запослио 
у Вашој компанији: 
 

з) Други начин  (наведите који : ________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
B.  Компетенције стечене у средњој школи   
 
Молимо вас да оцените ученикове компетенције на почетку рада у Вашој компанији: 
(убележите само једно X у сваком реду) 
 
Код Реф. Питања Попуњава особа која обавља разговор 
  

Компетенција 
Непотребна за 
обављање 
посла  

Недовољна 
за посао 

 
Тачно колико је 
потребна за 

посао 

 
Превазилазила 
потребе посла  

6 B1 Комуникација на матерњем језику 
 
 

    

7 B2 Комуникација на страном језику 
 
 

    

8 B3 Теоретска знања 
 
 

    

9 B4 Практичне вештине 
 
 

    

10 B5 Коришћење рачунара  
 
 

    

11 B6 Прилагођавање новим околностима у 
радном окружењу   
 
 

    

12 B7 Осећај за предузетништво и бизнис      
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13 B8 Комуникација са клијентима / муштеријама
 
 

    

14 B9 Примена процедура ( законских, 
здравствених, безбедносних)  
 
 

    

15 B10 Употреба савремене опреме и примена 
напредних технологија   
 
 

    

16 B11 Брзина у процесу учења нових метода 
рада и технологија  
 
 

    

17 B12 Понашање на радном месту  
 
 

    

 
*Следећа табела се попуњава само уколико послодавац запошљава и ученика који је завршио огледни профил, као и ученика 
који је завршио школу по профилу који није у огледу 
 
Код Реф. Питања Попуњава особа која обавља разговор 
  

Компетенција 
Непотребна за 
обављање 
посла  

 
Лошија него 
код ученика 
који су учили 
по профилу 
који није у 
огледу 

Иста као код 
ученика који су 

учили по 
профилу који 
није у огледу 

Боља него код 
ученика који су 

учили по 
профилу који 
није у огледу 

18 B1 Комуникација на матерњем језику 
 
 

    

19 B2 Комуникација на страном језику 
 
 

    

20 B3 Теоретска знања 
 
 

    

21 B4 Практичне вештине 
 
 

    

22 B5 Коришћење рачунара  
 
 

    

23 B6 Прилагођавање новим околностима у 
радном окружењу   
 
 

    

24 B7 Осећај за предузетништво и бизнис 
 
 

    

25 B8 Комуникација са клијентима / муштеријама
 
 

    

26 B9 Примена процедура ( законских, 
здравствених, безбедносних)  
 
 

    

27 B10 Употреба савремене опреме и примена 
напредних технологија   
 
 

    

28 B11 Брзина у процесу учења нових метода и 
технологија  
 
 

    

29 B12 Понашање на радном месту  
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Ц.  Друга питања 
 
Код Реф. Питања Попуњава особа која обавља 

разговор 
30 Ц1 У којој мери је ученик испунио Ваша очекивања? 

 
Није 
задовољио 
моја очекивања

Задовољио је 
моја очекивања 

Превазишао је 
моја очекивања  
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 

31 Ц2 Која побољшања бисте ви, као послодавац, 
предложили за ефикаснији и ефективнији систем 
средњег стручног образовања? 
 
Максимум 5 сугестија (попунити поља)  

5. 
 
 

32 Ц3 Да ли имате још неки коментар? 
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