
 
 

 Иницијална  радионица пројекта 
 “Реформа средњег стручног образовања у Србији, V фаза“  

 
Од априла 2013.године ГИЗ започиње пету фазу пројекта “Реформа занатско-техничког средњег 
стручног образовања у Србији“. Ова пројектна фаза има за циљ стварање предуслова  у Србији 
за трогодишње занатско-техничко образовање  усмерено ка потребама тржишта, увођењем 
кооперативног образовања које користи елементе такозваног Дуалног система обуке. 
 
Партнери у пројекту: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
и Немачка организација за међународну сарадњу - Deutsche 
GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Предвиђено трајање пројекта: 4/2013. – 10/2015. 
Буџет пројекта: 2 милиона евра 
 
У Београду, 23. и 24. априла 2013. годинео држана је иницијална радионица пројекта.  
 
Циљеви радионице су били: 
- упознавање са партнерима и њихово укључивање у предстојећу пројектну фазу 
- стварањезаједничких основа за будуће планирање и спровођење пројекта и препоруке 
   за наредне кораке 
 
Учесници:  
Министарство просвете, науке и технолошкогразвоја 
Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Завод за евалуацију образовања и васпитања 
Национални просветни савет 
Савет за средњестручно образовање 
Привредна комора Србије 
Национална служба за запошљавање 
Заједница електротехничких школа Србије 
Заједница машинских школа Србије 
Самостални консултанти 
ГИЗ 
 

 
Стратешко-концепцијски принципи 

 
• фокус на доприносе системским променама у сектору стручног образовања  
• развијање и егземпларно/огледно тестирање кооперативног модела образовања 
усмереног ка потребама (трогодишњи занатско-технички профили)  

• свршени ученици основних школа оба пола као циљна група  
• непосредна сарадња између партнера државне управе и привреде  
• целовит приступ на 3 нивоа  
• концентрисање на области интервенција и активности са највећим могућим 
ефектом полуге за остваривање циља пројекта  

• фокус на развијање капацитета  
• заједнички избор огледног/-их профила, локација огледа и школа на основу 
приступа заснованог на критеријумима  

• коришћење синергија кроз сарадње са другим пројектима техничке сарадње које 
финансира Сав.мин.ек.сар.и раз.  

• ускађивање са пројектима међународне заједнице донатора  
 



Унапређивање кооперативног занатско-техничког стручног образовања у Србији”  
Позадина верификационе мисије 

 
• Пројекат„Реформа стручног образовања у Србији” са акцентом на економском 
образовању завршен је у марту 2013. године.   

• Током међувладиних консултација у марту 2012. г.разговарало се о наставку сарадње 
Србије и Немачке на пољу стручног образовања, мада са новим стратешким правцем:  

� унапређивање занатско-техничког стручног образовања  
� у уској сарадњи са предузећима 

  
Анализа ситуације – извођење фокуса пројекта 

 
• Стопа незапослености од око 25%, посебно погођени млади  
• Стручно образовање усмерено ка потражњи са циљем образовања кадрова техничке 
струке, важних за друштвено-економски развој Србије  

• Велики потенцијал трогодишњег стручног иницијалног образовања у занатско-
техничким занимањима – али и низ изазова  

• За коришћење потенцијала потребна реформа оријентисана на потребе уз укључивање 
интересних група, пре свега привреде – за то је потребно да се ојачају капацитети  

• Таква реформа се уклапа у релевантне стратегије и процесе реформе стручног 
образовања и није покривена пројектимадругих донатора  

• Велика заинтересованост МПНТР 
  

Избор образовних профила и огледних школа 
 

• Избор од стране српских и немачких пројектних партнера (управљачко тело) на почетку 
пројекта према утврђеним критеријумима:  

� Заједничко дефинисање критеријума (нпр. потребе привреде, атрактивност 
образовног профила за девојчице и дечаке, седиште предузећа спремних на 
учешће итд.)  

• Ограничени број образовних профила и локација  
� фокус није на квантитету већ на искуствима за системске промене  
� ограничени пројектни ресурси  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПрезентацијаАктуелни оквирни услови у средњем образовању у Србији 
ДраганМаринчић, начелникОдељењазасредњеобразовањеиваспитање,МПНТР 
 

- Стручно образовање има улогу у успостављању система социјалног партнерства између 
света рада, света образовања и света науке.  

- При усаглашавању коначног предлога плана уписа узимају се у обзир мишљења свих 
релевантних актера,  а то су, поред директора средњих школа, и представници из 
општина,  односно региона: лице задуженоз аобразовање у јединици локалне 
самоуправе, представник послодаваца, представник Националне службе за 
запошљавање, представници репрезентативних синдиката и друге заинтересоване 
институције.  

- У подручју рада машинство и обрада метала постоји  56 профила, од тога: 13 
четворогодишњих активних и 16 трогодишњих активних; 2  пасивна четворогодишња, 
21 пасивни трогодишњи и 4 пасивна профила у двогодишњем трајању.  

- У подручју рада машинство и обрада метала потребно  је радити на укрупњавању 
(спајању) имодернизовању профила.  

Извод из дискусије након презентације: 
 

- Треба формирати секторско веће које ће уредити област машинства и исказати потребе 
за одређеним занимањима; 4 секторска већа која сада постоје су пилот пројекат ПКС; 
ГИЗ може да покрене заједно са ПКС формирање секторских већа за машинство и 
електротехнику 

- Две су кључне речи, координација и флексибилност; координација између пројеката, 
координација унутар МПНТР, координација између школа, координација са локалном 
самоуправом и привредом као и са другим кровним стратегијама; циљ је образовање 
интегрисано са привредом; флексибилност се односи  на креирање пројеката и школских 
планова и програма; затим, флексибилност школа у излажењу у сусрет потребама 
привреде; ако привреда тражи трогодишње профиле, треба пронаћи начин да они буду 
видљиви, атрактивни и перспективни. 

- Дуални систем по узору на немачки, решио би многе проблеме; између школа и 
привреде постоји несугласица; школе треба да помогну привреди да оспособи ученике за 
рад; ово није нова тема, већ година се прича о томе, али се ствари у том смислу споро 
мењају. 

- Овом проблему треба приступити системски, по подручјима рада; земље у окружењу су 
за 10 година успеле да постигну системску промену; AdHoc решења нису добра 

- ГИЗ-ов модел трговца прихваћен је на СССО без инсистирања на огледу; направљен је 
смисленији план и програм; то би требало применити и у трогодишњим занатским 
профилима. 

ПрезентацијаУнапређивање кооперативног занатско-техничког стручног образовања у Србији 
Јоахим Хагеман,  вођаГИЗ ВЕТ Пројекта 
 

- Потребно је створити предуслове за кооперативно образовање оријентисано на потребе у 
занатско-техничким занимањима. 

- Пројекат би требало да допринесе стварању услова за атрактивно трогодишње стручно 
образовање од кога би, када развијени кооперативни модел заживи, користи имали и 
привреда, и млади и држава у целини.  



- Током 2013. требало би да буду изабрани профили и локације за оглед на основу 
договорених критеријума.  

- У 2014. години, након рада на промоцији профила и образовног модела, као и 
дефинисања профила у дијалогу интересних група и њиховог огледног спровођења 
прихваћеног од стране надлежних органа, планиран је упис прве генерације ученика.  

- Крај прве фазе пројекта био би септембар 2015.године тј. почетак школовања друге 
генерације ученика и евалуација.  

- Најављеноје формирање управљачког тела састављеног од представника МПНТР и 
централних интересних група (ЗУОВ, НСЗ, ПКС...) које ће доносити стратешки важне 
одлуке и одређивати правац у којем ће пројекат ићи.  

- Што се тиче групе за имплементацију пројекта основу групе чиниће представници 
Сектора за школске управе, стручно-педагошки надзор и средње образовање и 
васпитање МПНТР и ГИЗ-а, а по потреби ће бити укључивани у рад и представници 
других институција. 

-  С обзиром на ограничене ресурсе пројекта, фокус не треба да буде на квантитету већ на 
искуствима која ће касније моћи да се користе за системске промене. 

Презентација:Стратешко-концепцијски принципи 
  Склоп дејства, коперативно ССО у Србији 
 
Гвидо Лоц, ГИЗ консултант 
 

- Фокус пројекта ће бити на развијању капацитета неопходних за функционисање 
кооперативног модела стручног образовања при чему би након развијања и огледног 
тестирања у трогодишњим занатско-техничким профилима, модел требало да буде и 
шире применљив и да допринесе системским променама у сектору стручног образовања. 

- Презентованје и склоп дејства кооперативног ССО у Србији и до сада идентификовани 
исходидо којих ће довести активности пројекта.  

Извод из дискусије након презентација: 
 

- ИПА пројекти већ имају за циљну групу младе који су завршили школу тј. ван система 
су, па због тога ова циљна група није у фокусу.  

- Млади за 3 недеље коликосадатрајепраксаутрогодошњемобразовањуне могу много да 
науче (велики број ученика, мали број машина) 

- Стратегијом образовања 2020. предложен је сличан модел који подразумева већу 
укљученост послодавца односно ангажованост ученика у привреди; послодавац најпре 
мора да пријави потребу да отвори ђачко радно место; да би добио акредитацију мора да 
положи тест и тек онда ученик одлази код тог послодавца на обуку;  

- И сад постоје школе чији ученици излазе спремни за свет рада захваљујући доброј 
сарадњи коју су успели да остваре школа и предузеће; што се тиче статуса ученика на 
пракси, тек кад будемо имали атрактиван модел, предузећа вољна да га подрже и 
обучене кадрове, тек тада ћемо моћи да размишљамо да ли ће ученицима пракса у 
предузећу бити плаћена и на који начин ће то бити решено 

- Скептичност да је у подручју рада машинство могуће створити модел који би и за 
девојчице био атрактиван 

- Стопа незапослености младих велика и због малих капацитета привреде, а не само због 
нестручности свршених ученика; поставља се питање да ли ће постојати одрживост 
модела с обзиром на број предузећа? 

- Треба нам додатна обука не само за наставнике већ и за људе у предузећу (ментори);  



Презентација: Индикатори 
 
АнетеШмит, ГИЗ консултанткиња 
 
Престављени су циљ и индикатори пројекта. 
 
Након представљања и појашњења индикатора новог пројекта уследила је дискусија учесника у 
којој је постало јасно да постоји начелно слагање свих онеопходности промене  система у 
односу на садашњу ситуацију где је удео теоријских предмета велики, а мало праксе.  С 
обзиромна то да, с једне стране, постоји потреба за неким занимањима али код ученика не 
постоји заинтересованост за та занимања, а с друге стране, постоји велики број ученика који 
након што заврше образовање у одређеном профилу не могу тј. немају где да се запосле, важно 
је да уписна политика буде прилагођена потребама које постоје за одређеним занимањима. У 
интересу послодаваца је да примају на праксу ученике јер на тај начин на крају трогодишњег 
образовања добијају квалификоване стручне кадрове. Треба створити кооперативни модел 
средњег стручног образовањакоји ће бити атрактиван за ученике/ученице, али и  обезбедити 
већу отвореност и веће учешће послодаваца. Тај процес МПНТР и школе не могу сами да 
реализују, потребно је активно учешће привреде/предузећа, али и подршка локалне самоуправе.  
 
Након завршетка рада првог дана, учесници су изнели своја очекивања за други дан: 

 
- Актери морају да развију кооперативни модел образовања за трогодишње занатско-
техничко ССО 

- Боља припремљеност свих учесника 
- Мање општe приче, фокус на оно што је релевантнo за овдашњи контекст 
- Шта је то конкретно што ће нам нови пројекат донети 
- Шта можемо да урадимо и шта смо спремни да жртвујемо да се то нађе у систему 
- Иако први дан не обећава, надам се да ћемо ми у НСЗ после овога имати мање посла тј. 
да ће многи млади кад овај модел буде направљен имати боље могућности да нађу посао 

- Предложимо подручје рада и профилe 
 

У складу са резултатима рада првог дана радионице, ревидиран је дневни ред за други дан како 
би се изашло у сусрет израженим очекивањима учесника. 
 
Сумирани резултати обе групе: 
 
ШИРА ЛИСТА ПРОФИЛА – ОБЈЕДИЊЕНИ РЕЗУЛТАТИ СА РАДИОНИЦЕ 

 
1. Аутомехатроничар 

- комбинација аутомеханичарa и аутоелектричара 
2. Индустријски механичар 

- Oдржава и поправља машине у области производњe 
- Може и да управља тим машинама 

3. Маханичар инсталација 
- инсталација гаса, воде, грејања и климe 

4.  Електроинсталатер 
- све вештине у вези са са електричним инсталацијама, осим у вези са високим 
напоном 

5. Тешки метали и заваривање 
- комбинација браварa, заваривачa и лимарa 

 
 

 



НЕОПХОДНИ  КОРАЦИ 
 
- Анализа тржишта рада 
- Анализа преквалификација и доквалификација 
- Секторски дијалог у ПК 
- Формирање секторских већа 
- Дијалог са укључивањем привреде у планирање 
- Истраживањепотребапривреде 

 
Дискусија: 
• Предлог - флексибилност профила, што значи да 30% курикулума може да се 
прилагођава потребама привреде на регионалном нивоу (сада то није случај, курикулум 
је 100% исти у целој земљи); профил треба да има 1 улаз, а више излаза (обједињавање 
више профила у један који даје радне компетенце за више занимања) 

• За сада постоје 4 секторска већа (пољопривреда, туризам, информатичке технологије и 
прехрамбена индустрија); за електротехнику не постоји секторско веће, а за машинство 
је његово стварање у најави 

• То што нису формирана секторска већа не сме да буде кочница за пројекат; треба 
формирати што пре радну групу која би се бавила релевантним питањима/проблемима, а 
тај рад касније може да настави секторско веће кад се формира  

• Истраживање потреба за одређеним занимањима може се спроводити и преко студија, 
анкета и сл, не мора искључиво преко секторских већа 

 
Групни рад 2 
 
Задатак: 

1) Које критеријуме у одабиру школа треба узети у разматрање у оквиру предложених 
профила 

 
Сумирани резултати обе групе: 
 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОФИЛА 
 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 
- Дефинисана улога локалне самоуправе и обезбеђена подршка по дефинисаним 
критеријумима 

ПРИВРЕДА 
 
- Добра сарадња са привредом 
- Постојање привреде која ће прихватити ученике на професионалну праксу 
- Довољан број места за праксу (дугорочно) 
- Ментори у предузећима 

ШКОЛА 
 
- Опремљеност школске радионице 
- Одговарајући наставни кадар 
- Школа има активне профиле уподручју рада/области 



 
Дискусија: 
- Услов за улазак у пројекат треба да буде да су у последње 2 или 3 године имали упис у 
подручју радакоје ће бити фокус пројекта 

- Треба водити рачуна колико ученика фирма може да прими и колико година унапред може 
да их прима на праксу; треба обучити менторе за практичну наставу; дефинисати улогу 
локалне самоуправе 

- Треба узети у обзир спремност на конкретну сарадњу привреде и локалне самоуправе; 
повезивањем локалне самоуправе и привреде, локална самоуправа може остварити значајне 
уштеде јер, с обзиром да се пракса одвија у фирми, неће морати да купује опрему за школе 

- Одрживост је у вези са атрактивношћу, тј. да би модел био одржив мора да буде атрактиван;  
- Мора се посебно дискутовати о мотивацији предузећа да уђу у овај пројекат; ово је 
партнерски однос и треба дефинисати обавезе и права обе стране 

- Тестирати модел и у местима са гигантима али и у МиС предузећима 
- Првонаћи компанију па онда школу 
- Требало би да постоји добар спо јшколе, предузећа и локалне самоуправе 
- Мора се узети у обзир локација;  у истом граду/региону мора да постоји и школа и 
предузеће који испуњавају услове за улазак у пројекат; као и школа, и предузеће мора да 
задовољи одређене услове да би било партнер 

- Треба проверити реалну сарадњу школе и компаније (формални уговор о сарадњи није 
гаранција), али и узети у обзир учешће у ранијим пројектима 

- С обзиром на ограниченост времена и средстава, морамо одабрати профиле и одређени број 
школа, а то се касније може пренети и шире 

Након рада у радним групама, учесницима је дата прилика да у пленарном раду дођу до 
предлога елемената за будући модел кооперативног занатско – техничког стручногобразовања: 
 
Сумирани резултати: 
 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА БУДУЋЕГ МОДЕЛА КООПЕРАТИВНОГ ЗАНАТСКО-
ТЕХНИЧКОГ СРЕДЊЕГСТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 
 
УСКА САРАДЊА СА ПРИВЕДОМ: 
 

- У складуса потребама привреде 
- Континуирано усклађивање са потребама привреде 
- Анализа потреба предузећа за одређеним образовним профилима у периоду од више  од 

3-5 година 
- Бенефити предузећима 

 
ПОСЕБНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОФИЛА: 
 

- Флексибилан 
- Више излаза 
- Обједињавање  профила 
- Нови профили за будућност 
- Савремене технологије 
- Повећање практичне наставе 
- Повећање стручне праксе 
- Повезаност професионалне праксе са технологијом образовних профила 
- Обезбеђује запошљавање и самозапошљавање 



 
УСКЛАЂЕНА ПРАВНА РЕГУЛАТИВА: 

- Права и обавезе школе и предузећа 
- Акредитовано ученичко радно место 
- Обучени ментори у предузећима / асистент праксе (радник компаније) 
- Обучени наставници за праћење ученика на пракси 
- Ученици или радници 

(каква је законска регулатива, да ли ученици на пракси могу да буду плаћени и колико) 
⇒по закону, имају право да раде кад напуне 15 година уз сагласност оба родитеља 

- Плаћена 1/3 законом прописане минималне цене рада 
- Слобода предузећа у одређивању садржаја стручне праксе 
- Флексибилност у организовању професионалне праксе у предузећима 

 
ДЕФИНИСАЊЕ УЛОГА ПАРТНЕРА: 

- Дефинисане улоге партнера - школе, предузећа и локалне самоуправе 
- Дефинисана улога локалне самоуправе, обезбеђена средства за наставу 
- Усмеравање ка заједничким интересима и обезбеђивање користи за учеснике 

Резиме радионице представљен је државном секретару, господину Мухедину Фијуљанину. 
 
Господин Фијуљанин је изразио задовољство што се покреће још један пројекат важан за 
реформу образовања и усклађивање са европским трендовима. Нагаласио је следеће: 
 

- Институције треба да се укључе  у ова јпројекат јер је важно да имамо профиле који 
одговарају потребама тржишта рада 

- Подршка локалне самоуправе не сме да остане формална 
- Сарадња са предузећима знатно појефтињује систем образовања јер школе неће морати 
да купују опрему, а предузећа ће такође профитирати јер ће добити обучен кадар 

- Спајање односно модернизовање је добра идеја јер је раније постојао велики број 
профила са малом употребном вредношћу  

- Указано је и на неопходност сарадње 3 министарства: 1)МПНТР, 2)Министарства рада, 
запошљавања и социјалне политике и3)Министарства финансија и привреде 

 
Следећи кораци у пројектним активностима: 
У недељема након радионице биће обављене консултације између пројектних партнера како би 
се дефинисали предстојећи кораци који ће довести до избора школа и профила који ће бити 
предмет подршке пројекта.  
 

АКТУЕЛНИ ОКВИРНИ УСЛОВИ  У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ У СРБИЈИ 
 

СЕКТОР ЗА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ,  
СТРУЧНО-ПЕДАГОШКИ НАДЗОР И  
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ  

др Зоран Костић, помоћник министра  
 

Шта се очекује од стручног образовања? 
•  Успостављање система социјалног партнерства на свим нивоима између света рада, 
света образовања и света науке,  

•  Увођење стандарда квалификација што се постиже израдом Националног оквира 
квалификација (у даљем тексту: НОК) и Националног система квалификација (у даљем 
тексту: НСК) као његовог саставног дела,  

•  Развој образовног програма на основу стандарда квалификације,  
•  Унапређивање рада образовних установа и перманентно усавршавање наставника,  
•  Успостављање система осигурања квалитета у образовном процесу,  
•  Успостављање мреже образовних установа адекватне захтевима регионалне привреде,  
•  Успостављање система истраживања у просвети  



Неопходно је паралелно са мерама државе у области запошљавања: 
•  рационализовати мрежу средњих стручних школа, 
•  другачије расподелити профиле за које се образују ученици,  
•  увести нове квалификације у образовни систем, 
•  стратешки дефинисати развој целоживотног образовања и масовније образовање 
одраслих као механизама структурног прилагођавања радне снаге нивим захтевима 
тржишта рада,  

•  законско регулисање система образовања одраслих, признавања претходног учења и 
система акредитације.  

 
 ОГЛЕДИ КОЈИ СЕ ТРЕНУТНО ОСТВАРУЈУ  
НАПРЕДАК: 
За 9 огледа којима је 2010/2011. скинут атрибут ОГЛЕД објављени су комплетни наставни 
планови и програми  у “Службеном гласнику-Просветном гласнику”,број 06/12 и 07/12. У току 
су убрзане активности на изради програма завршних и матурских испита. 
За 5 огледа преведених у систем од 2012/2013. објављени су наставни планови и програми  у 
“Службеном гласнику-Просветном гласнику”,број 10/12. 
Током 2011/2012.вредновано је 23 огледа, израђени су стандарди и наставни  планови и 
програми и достављени надлежним саветима.  
Дат је налог ЗВКОВу да током 2012/2013. вреднује 21 оглед који су у примени 5 и више година. 
Остаје у огледу 14 образовних профила за чије превођење се још нису стекли законски услови  
Почев од 2012/2013. уведен је само 1 нови огледни профил – ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  

 
 
 
 
Шабац,5.06.2013 Секретар Заједнице 
 дипл.маш.инж.Милоје Ђурић 


