
 

 

 

 

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА 

„РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА“ 

Хотел „Метропол“, Булевар краља Александра 69, Београд 

 

Уторак, 24. август 2021. 

 

09:30 – 10:00 Регистрација учесника 

10:00 – 10:05 Поздравна реч 

                                     Уводна обраћања 

10:05 – 10:30 проф. др Маријана Дукић Мијатовић, државни секретар, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја 

Мартин Клауке, шеф Операција, Секција II, Делегација Европске уније у 
Републици Србији 

др Александар Јовић, помоћник министра за међународну сарадњу и европске 
интеграције, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Елидо Бандељ, вођа тима Пројекта „Развој интегрисаног система националних 

квалификација у Србији“ 

10:30 – 10:45 Пауза за кафу / Изјаве за медије 

 

                                        Национални оквир квалификација: од  политике до праксе, од националног до 
европског простора образовања и запошљавања   

10:45 – 11:30 Уводно обраћање 

проф. др Габријела Грујић, помоћница министра за дуално образовање и 
васпитање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације 

Искуства и коментари 

 Маја Тодоровић, Центар за стручно образовање и образовање одраслих, 
Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Александра Милићевић, Привредна комора Србије 

Бранко Голоскоковић, председник Секторског већа за сектор индустријског 
развоја 

Марко Деспотовић, председник Секторског већа за сектор уметност и 
хуманизам (хуманистичке науке) 

                                   Нова решења - зашто нам треба признавање претходног учења?                          

11:30 – 12:15 Уводно обраћање 

Мирјана Милановић, руководилац Групе за образовање одраслих, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 Искуства и коментари  

Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање 
одраслих, Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Татијана Глишић Милутиновић, руководилац Центра за развој квалификација 
и подршку секторским већима НОКС-а, Агенција за квалификације 

Исо Планић, директор Политехничке школе у Суботици 

Миливоје Ђорђевић, директор Техничке школе у Власотинцу 



 

12:15 – 12:30 Пауза за кафу 

 

                                        Изазови имплементације Закона о НОКС-у у високом образовању   

12:30 – 13:10 Уводно обраћање 

проф. др Бојан Тубић, помоћник министра за високо образовање, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 Панел дискусија 

 проф. др Бојан Тубић, помоћник министра за високо образовање, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

Јанко Балшић, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у 
високом образовању (НАТ)  

Ана Тоцилазић, експерт пројекта „Развој интегрисаног система националних 
квалификација у Србији“ 

проф. др Миле Џелалија, експерт пројекта „Развој интегрисаног система 
националних квалификација у Србији“ 

проф. др Синиша Ђурашевић, Биолошки факултет Универзитета у Београду   

Модератор: проф. др Миомир Деспотовић, експерт пројекта „Развој 
интегрисаног система националних квалификација у Србији“ 

13:10 – 13:20 Резиме и завшрна реч 

др Весна Фабиан, руководилац Групе за Национални оквир квалификација, 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

13:20 – 14:30 Ручак 

 

 

 



 

 

ПРОЈЕКАТ 

„РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“ 

Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ 

иницирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализован је уз финансијску 

и техничку подршку Европске уније, која је за спровођење пројекта донирала 1,38 милиона евра. 

Током две и по године, колико је пројекат трајао, бројни међународни и домаћи експерати пружали 

су подршку за развој регистра Националног оквира квалификација, развој профила сектора и 

стандарда квалификација, као и за развој функционалног система признавања претходног учења. 

Шта је била улога пројекта? 

Од фебруара 2019. до августа 2021. године пројекат је пружао подршку Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја за имплементацију важних и свеобухватних системских реформи у 

области успостављања и функционисања Националог оквира квалификација.  

Активности пројекта биле су подељене у три сегмента (пројектна резултата):  

Активности у оквиру резултата 1 фокусирале су се на успостављање Регистра НОКС-а и 

институционализацију социјалног партнерства. Најзначајнија је, ипак, била подршкa у раду 

новооснованој Агенцији за квалификације и секторским већима која је пружана кроз обуке, 

саветовања, израду правилника и других подзаконских аката. 

Кључни исходи 

▪ У потпуности функционална Агенција за квалификације 

▪ Пословници о раду 12 секторских већа 

▪ 12 секторских већа оспособљено за рад  

▪ Правилник о садржају и начину вођења Регистра НОКС-а (Сл. гласник РС бр. 159/20) 

▪ Правилник осистему за разврставање и шифрирање квалификација у НОКС-у (Сл. гласник 

РС бр. 159/20)  

▪ Успостављен Портал НОКС и Регистар НОКС-а и израђена пратећа упутства и документи 

▪ Направљен предлог модалитета за социјална партнерства 

▪ Информације о НОКС-у, признавању претходног учења и модалитетима социјалног 

партнерства дисеминиране кроз конференције и регионалне састанке  

 

Кроз активности у оквиру резултата 2 подршка је обезбеђена за развој профила сектора и 

стандарда квалификација, укључујући и подршку за рад секторских већа. Кроз пројекат је 

припремљена Методологија која омогућава развој профила сектора у свим областима на основу 

ефикасног прикупљања, обраде и анализе релевантних података о потребама економије и 

тржишта рада за вештинама (занимањима и квалификацијама), што би требало да резултира 

систематским описом сектора и њихових кључних карактеристика (профил). Када је реч о 

стандарду квалификација, уз подршку пројекта је припремљена Методологија за развој стандарда 

квалификација и њихово повезивање са стандардима занимања, што је омогућило припрему 

нових тржишно релевантних стандарда квалификација.  

Кључни исходи 

▪ Методологија за развој профила сектора 

▪ Листа квалификација Републике Србије 

▪ Концепцијски оквир за повезивање квалификација и занимања 

▪ Методологија за развој стандарда квалификација 

▪ Правилник о методологији за развој стандарда квалификација (Сл. гласник РС бр. 156/20)  

▪ Правилник о садржају и обрасцу иницијативе за развијање и усвајање стандарда 

квалификације (Сл. гласник РС бр. 53/20) 

▪ Припремљено 60 иницијалних предлога стандарда квалификација  

 



У оквиру резултата 3 анализиран је и ревидиран постојећи Концепт признавања претходног 

учења, на основу којег је припремљено пилотирање поступка признавања претходног учења. У 

оквиру припрема за пилотирање поступка ППУ припремљене су методологије и инстументи за 

развој програма и оцењивање исхода учења, формулисани предлози за унапређивање законског 

оквира и развијени модели аката. Кроз пројекат је пружена и подршка систему за успостављање 

механизама за осигурање квалитета у процесу признавања претходног учења.  

Кључни исходи 

▪ Ревидиран Концепт признавања претходног учења 

▪ Правилник о стандардима и начину спровођења поступка ППУ (Сл. гласник РС бр. 148/20) 

▪ Развијени инструменти и алати за поступак ППУ 

▪ Процедуре за стицање статуса ЈПОА и стицање статуса ЈПОА за ППУ 

▪ Припремљени модели аката за стицање статуса ЈПОА за неформално образовање – обуке 

и стицање статуса ЈПОА за ППУ 

▪ У оквиру пилотирања поступка признавања претходног учења развијени су програми обука 

за одрасле на основу стандарда квалификација, инструменати за оцењивање исхода 

учења, алати и документи за праћење кандидата и израду индивидуалног плана 

оцењивања  

 

 

Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ умрежио 

је и повезао различите институције. У отежаним околностима, уз подшку пројекта и огромна 

залагања стручњака из Министарства просвете, Агенције за квалификације и Завода за 

унапређивање образовања и васпитања, припремљен је и имплементиран низ системских 

решења која трасирају даљи развој и омогућавају ефикасно функционисање Националног оквира 

квалификација. 

Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ је један 

од текућих пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију 

система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Од 2003. године, ЕУ 

је донирала за реформу сектора образовања више од 100 милиона евра – за унапређење 

предшколског васпитања и образовања, реформу средњег стручног образовања и образовања 

одраслих, реновирање и опремање школа и факултета, подршку инклузовном образовању, итд. 

 

 

  



   НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА 

Успостављањем Националног оквира квалификација 2018. године Србија је започела системско 

уређивање области квалификација и направила важан корак ка повезивању света рада и света 

образовања.  

У Националном оквиру квалификација пописане су, разврстане по нивоима и детаљно 

описане све квалификације које се могу стећи кроз формално, неформално или информално 

учење, чиме је омогућено прецизније евидентирање квалификационе структуре радне снаге и 

креирање тржишно релевантних политика у области образовања. 

Направљена је Листа квалификација у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све 

нивое образовања и која представља један од основних инструмената за праћење усклађености 

потреба тржишта рада и образовања.  

Успостављени су Портал НОКС и  Регистар  НОКС, а процес повезивања са Европским оквиром 

квалификација је у току, што би у кратком временском периоду требало да омогући 

препознатљивост и упоредивост квалификација  стечених у Србији са квалфикацијама стеченим 

у другим земљама. 

Успостављен је механизам за увођење квалификација у национални оквир. Квалификације су 

се раније доносиле на захтев сектора образовања, на основу потребе да се понуда учини 

разноврсном и атрактивном за ученике. Сада су „врата отворена“ свима који препознају значај 

квалификације, па се нове квалификације могу уводити на предлог представника послодаваца, 

синдиката, цивилног сектора и свих оних који су заинтересовани да се унапреди квалитет и понуда 

система образовања.  

Нови механизам подразумева и то да за сваку квалификацију постоји стандард квалификације – 

документ утврђен на националном нивоу, са детаљним описом исхода учења које је потребно 

достићи како би се стекла квалификација.  

Увођење стандарда квалификација омогућило је стандардизацију исхода учења у формалном, 

неформалном и информалном учењу, и отворило могућност за да се у систем уведе још један 

пут за стицање квалификација – признавање претходног учења.  

 

   РЕГИСТАР НОКС-А 

Регистар НОКС-а је јединствена електронска база за упављање подацима у НОКС-у, и део је 

Јединственог информационог система просвете (ЈИСП). Састоји се из три подрегистра: 

Подрегистар стандарда квалификација, Подрегистар националних квалификација и Подрегистар 

јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОА). 

Подаци из Регистра НОКС-а су отворени и доступни преко званичне интернет странице Агенције 

за квалификације која и води Регистар НОКС-а.   

 

    ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА 

Признавање претходног учења представља могућност да се одраслима, који из различитих 

разлога нису завршили школовање, процене и признају знања и вештине стечене кроз обуке, 

животно и радно искуство и да се за тако призната знања добије уверење о стеченим 

компетенцијама, или сертификат којим се потврђује стечена квалификација. На овај начин могу се 

стећи квалификације на нивоу II, III и V НОКС-а, које су на тржишту рада једнаке квалификацијама 

стеченим кроз формално образовање. Цео поступак признавања претходног учења, од пријаве 

кандидата до стицања сертификата, требало би да траје највише 3 месеца.  


